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ÚVOD 

 
Tento študijný text je určený pre študentov Manažérskej matematiky na Fakulte matematiky, fyzi-

ky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V texte sú vyložené základné pojmy lineárneho 
programovania (skrátene LP), pričom dôraz je kladený na modelovanie úloh z praxe ako úloh LP. 
Simplexový algoritmus je vyložený ako špeciálny prípad Gaussovej – Jordanovej eliminácie s opatrne 
voleným pivotom. Dualita je definovaná pre všeobecnú úlohu LP. Je podaná ekonomická interpretácia 
duálnej úlohy a význam duálnych resp. tieňových cien pre praktické rozhodovanie manažérov v praxi. 

Lineárne programovanie je matematická metóda riešenia úloh, ktorá uľahčuje manažérom robiť 
optimálne rozhodnutia. Všeobecne možno tieto úlohy charakterizovať tak, že treba určiť optimálnu 
hodnotu lineárnej funkcie na množine riešení sústavy lineárnych rovníc a nerovníc. K úlohám tohto 
typu vedú mnohé praktické problémy. Prvú takúto úlohu sformuloval v roku 1939 ruský matematik 
Leonid Vitaljevič Kantorovič pri riešení problémov z drevárskeho priemyslu a navrhol metódu rieše-
nia istej triedy úloh LP. V roku 1947 George Bernard Danzig pri riešení problémov logistiky v ame-
rickej armáde navrhol simplexovú metódu riešenia všeobecnej úlohy LP a je považovaný za zakladate-
ľa lineárneho programovania. Odvtedy sa lineárne programovanie stalo jednou z najpoužívanejších 
metód riešenia úloh z mnohých oblastí a to najmä ekonomických. Preto aj v nasledujúcom paragrafe 
uvedieme úlohy ekonomického charakteru, ktoré sú často uvádzané v literatúre.  

§1  TYPICKÉ ÚLOHY LINEÁRNEHO PROGRAMOVANIA 

1.1  Úloha optimálneho plánovania výroby  
V stolárskej dielni sa vyrábajú štyri druhy výrobkov – stoly, stoličky, písacie stoly a knihovničky. 

Majiteľ dielne chce určiť, koľko stolov, stoličiek, písacích stolov a knihovničiek musí vyrobiť, aby 
optimálne využil zdroje, ktorými disponuje. Na zhotovenie uvedených predmetov sa používajú dva 
typy dosiek. Na sklade je k dispozícii 1 500 metrov dosiek prvého a 1 000 metrov dosiek druhého typu. 
K dispozícii je ďalej 800 pracovných hodín. Na výrobu každého stola, stoličky, písacieho stola a kni-
hovničky treba 5, 1, 9 a 12 metrov dosiek prvého typu, 2, 3, 4 a 1 meter dosiek druhého typu a 3, 2, 5 a 
10 pracovných hodín. Zisk je vykalkulovaný na 12 € za stôl, 5 € za stoličku; 15 € za písací stôl a 10 € 
za knihovničku. O ostatných potrebných výrobných materiáloch a výrobných prostriedkoch budeme 
predpokladať, že sú k dispozícii v dostatočnom množstve pre akékoľvek množstvo výroby. Pri zacho-
vaní uvedených podmienok treba určiť taký výrobný plán, aby bol dosiahnutý maximálny zisk. Uve-
dené údaje možno zapísať do prehľadnej tabuľky (tabuľka 1.1). 

Tabuľka 1.1 

Výrobky  
stoly stoličky písacie stoly knihovničky

Zisk 12 5 15 10 

Disponibilné 
Zdroje 

Dosky 1. Typu 5 1 9 12 1 500 
Dosky 2. Typu 2 3 4 1 1 000 
Pracovné hodiny 3 2 5 10 800 

 
Ako sme uviedli, treba zistiť, aké množstvá stolov, stoličiek, písacích stolov a knihovničiek sa má 

za daných podmienok vyrobiť. Tieto množstvá sú neznáme, a preto ich nazveme rozhodovacie pre-
menné a označíme ako x1, x2, x3 a x4 (pre jednoduchosť predpokladáme, že počty výrobkov nemusia 
byť celé čísla). 
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Cieľ výrobnej aktivity (maximalizáciu celkového zisku) vyjadríme matematicky pomocou lineárnej 
funkcie rozhodovacích premenných, ktorú nazývame účelová funkcia. Keďže zisk z jedného vyrobe-
ného stola predstavuje 12 €, zisk zo všetkých vyrobených stolov bude 12x1, zisk zo všetkých vyrobe-
ných stoličiek 5x2 atď. Takto môžeme vyjadriť celkový zisk zo všetkých výrobkov pomocou funkcie 

 z(x) = 12x1 + 5x2 + 15x3 + 10x4. 

Výroba jednotlivých výrobkov závisí od množstva dosiek a pracovných hodín, ktoré sú k dispozí-
cii. Keď uvažujeme napríklad o spotrebe dosiek 1. typu, ktorých je k dispozícii 1 500, z tabuľky 1.1 
vidíme, že sa spotrebúvajú pri výrobe všetkých druhov výrobkov. Pretože na výrobu jedného stola 
treba 5 metrov dosky 1. typu, celková spotreba pre všetky vyrobené stoly bude 5x1. Na stoličky, písa-
cie stoly a knihovničky bude celková spotreba obdobne x2, 9x3, 12x4. Keďže máme k dispozícii len 
1 500 metrov tohto typu dosky, celková spotreba na výrobu všetkých štyroch výrobkov nemôže toto 
množstvo presiahnuť, čo možno matematicky vyjadriť ako 

 5x1 + x2 + 9x3 + 12x4 ≤ 1 500. 

Rovnakým spôsobom možno zohľadniť ohraničenia týkajúce sa druhého typu dosiek a pracovných 
hodín, ktoré sú k dispozícii:  

 2x1 + 3x2 + 4x3 + x4 ≤ 1 000 

 3x1 + 2x2 + 5x3 + 10x4 ≤ 800 

Pri formulácii úlohy treba vziať do úvahy ešte skutočnosť, že nie je možné vyrábať záporné množ-
stvá výrobkov, čo vyjadríme tzv. podmienkami nezápornosti. Tieto podmienky treba zaviesť pre pre-
menné x1, x2, x3 a x4, teda 

 x1, x2, x3, x4 ≥ 0 

Kompletný zápis uvedenej úlohy lineárneho programovania je takýto: 

 maximalizovať  z(x) = 12x1 + 5x2 + 15x3 + 10x4 

 5x1 +   x2 + 9x3 + 12x4 ≤ 1 500 

 2x1 + 3x2 + 4x3 + x4 ≤ 1 000 

 3x1 + 2x2 + 5x3 + 10x4 ≤ 800 

 x1, x2, x3, x4 ≥ 0. 

Metódami lineárneho programovania, ktoré v ďalšom uvedieme, je možné vyriešiť túto úlohu a 
získať optimálne riešenie 

 * * * * *
1 2 3 4

800 , 0, 0, 0, ( ) 3200.
3

x x x x z= = = = =x  

Optimálne riešenie takto skonštruovanej úlohy umožňuje rozhodnúť (vytvoriť plán), aké zloženie fi-
nálnej produkcie bude z pohľadu majiteľa dielne najvýhodnejšie (abstrahujeme pritom od podmienky 
celočíselnosti vypočítaného riešenia). V tomto príklade by to bola výroba 266,667 ks stolov. Stoličky, 
písacie stoly a knihovničky by sa pritom v dielni vôbec nevyrábali. Takýto výrobný plán by priniesol 
celkový zisk vo výške 3 200 € . 

Všeobecná formulácia úloh na určenie optimálneho výrobného plánu je 

 max z(x) =∑
=

n

j
jj xc

1

 

 i

n

j
jji bxa ≤∑

=1

  pre všetky  i = 1, 2, …, m 

 xj ≥ 0  pre všetky  j = 1, 2, …, n 

kde 
n – počet druhov výrobkov, 
m – počet výrobných faktorov (surovín, kapacít strojov, pracovných hodín a pod.), ktoré sa pri výrobe 
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používajú, 
xj – množstvo produkcie j-tého výrobku, pre  j = 1, 2, …, n, 
cj – ocenenie j-tého výrobku (jednotkový zisk, cena výrobku a pod.), pre  j = 1, 2, …, n, 
aij – počet jednotiek i-tého výrobného faktora spotrebovaného na výrobu jednotky j-tého výrobku,  

i = 1, 2, …, m,  j = 1, 2, …, n, 
bi – disponibilné množstvo i-tého výrobného faktora, i = 1, 2, …, m. 

V tomto type úloh (ako aj vo všetkých nasledujúcich) je potrebné určiť vektor  x* = (x*1, x*2, …, x*n) 
tak, aby sa dosiahla maximálna (alebo minimálna) hodnota účelovej funkcie pri zadaných ohraničujú-
cich podmienkach. 

1.2  Úloha o výžive 

V rámci predpísanej diéty v nemocnici majú deti získať určité množstvá látok dôležitých pre ich 
výživu z obilninových pokrmov, podávaných v rámci raňajok. Pri zostavovaní jedálneho lístka možno 
voliť medzi dvoma bežne podávanými polotovarmi z obilnín (K, C) alebo sa rozhodnúť pre nejakú ich 
zmes. Z raňajok by deti mali získať prinajmenšom 1 mg tiamínu, 6 mg niacínu a 400 kalórií. Jeden dag 
polotovaru K obsahuje 0,1 mg tiamínu, 1 mg niacínu a 110 kalórií. Jeden dag polotovaru C obsahuje 
0,1 mg tiamínu, 0,2 mg niacínu a 150 kalórií. Cena 1 dag polotovaru K je 5 euro-centov, cena 1 dag 
polotovaru C je 4 euro-centy. Treba určiť, v akom množstve sa musia nakúpiť produkty na raňajky pre 
jedno dieťa, aby sa dosiahla potrebná skladba výživy a aby náklady pre nemocnicu boli minimálne. 

Pretože možno predpokladať, že vzťahy medzi množstvom podávaných obilninových produktov a 
získanými množstvami tiamínu, niacínu a kalóriami sú lineárne, môžeme skonštruovať úlohu lineárne-
ho programovania vyriešením ktorej určíme diétu s minimálnymi nákladmi. Túto úlohu zostrojíme 
podobným spôsobom ako v predchádzajúcich prípadoch. Neznáme sú pritom množstvá: x1 polotovaru 
K a x2 polotovaru C, ktoré treba nakúpiť a ktoré musia byť nezáporné (nemožno nakupovať záporné 
množstvá polotovarov). 

Zápis tejto úlohy LP je nasledovný: 

 min z(x)  =  5x1 + 4x2 

0,1x1 + 0,1x2 ≥ 6
x1 + 0,2x2 ≥ 6

110x1 + 150x2 ≥ 400
 x1, x2 ≥ 0 

Optimálne riešenie úlohy, ktoré minimalizuje náklady na diétu je: 

 x*1 = 5,     x*2 = 5,     z(x*) = 45. 

Všeobecnú formuláciu úloh na minimalizáciu nákladov pri splnení určitých minimálnych požiada-
viek možno zapísať takto: 

 min  z(x) =∑
=

n

j
jj xc

1

 

 
1

n

i j j i
j

a x b
=

≥∑  pre  i = 1, 2, …, m 

 xj ≥ 0 pre  j = 1, 2, …, n 

kde 
n – počet polotovarov, 
m – počet látok dôležitých pre výživu, 
xj – množstvo j-tého polotovaru, j = 1,2, …, n, 
cj – cena j-tého polotovaru, j = 1, 2, …, n, 
aij – množstvo jednotiek i-tej látky dôležitej pre výživu, ktoré obsahuje jednotka j-tého polotovaru,  

i = 1, 2,…, m, j = 1, 2, …, n, 
bi – minimálne požadované množstvo i-tej látky dôležitej pre výživu, i = 1, 2, …, m. 
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1.3  Úloha o reznom pláne 

 Stolárska firma vyrába latkové oplotenie záhrad. Na sklade má k dispozícii laty dlhé 200 cm. Pri 
výrobe 10 metrov plotu potrebuje firma presne 1 200 latiek dlhých 80 cm, 3 100 latiek dlhých 50 cm a 
500 latiek dlhých 30 cm. Keďže cena dreva je vysoká, možno realizovať len tie plány rezania, pri kto-
rých odpad nie je väčší ako 20 cm. Úlohou je zostaviť taký plán rezania, aby bol odpad minimálny. 

Skôr ako pristúpime k formulácii úlohy LP, musíme zistiť, akým spôsobom možno laty s dĺžkou 200 
cm rezať tak, aby boli splnené podmienky zo zadania. Vytvoríme si zoznam všetkých spôsobov reza-
nia, ktorý bude podkladom pre konštrukciu príslušnej úlohy LP (v tabuľke 1.2). 

Tabuľka 1.2 

Spôsoby rezania Dĺžka 
laty S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Požadovaný 
počet kusov 

80 cm 2 1 1 1 0 0 0 0 0  1 200 
50 cm 0 2 1 0 4 3 2 1 0  3 100 
30 cm 1 0 2 4 0 1 3 5 6  500 
Odpad 10 20 10 0 0 20 10 0 20  

Premenné x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, a x9 budú označovať počty lát dlhých 200 cm, ktoré sa budú re-
zať spôsobmi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, a S9. Potom možno pri zadaných podmienkach a podmienkach 
nezápornosti formulovať úlohu LP: 

 min z(x) = 10x1 + 20x2 + 10x3 + 20x6 + 10x7 + 20x9 

2x1 + x2 + x3 + x4      = 1 200 
  2x2 + x3  + 4x5 + 3x6 + 2x7 + x8  = 3 100 

x1 +  2x3 + 4x4 +  x6 + 3x7 + 5x8 + 6x9 = 500 

 x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9  ≥  0. 

Optimálne riešenie úlohy je (opäť neberieme do úvahy požiadavku na celočíselnosť optimálneho 
riešenia): 

x*1 = 500     x*2 = 200     x*4 = 0     x*5 = 675 

x*6 = 0     x*7 = 0     x*8 = 0     x*9 = 0     z(x*)= 9 000 

 
Všeobecná formulácia uvedenej úlohy je 

 min z(x) = ∑
=

n

j
jj xc

1

 

 
1

n

i j j i
j

a x b
=

=∑ , i = 1, 2, …, m 

 xj ≥ 0,   j = 1, 2, …, n 

kde 
n – počet spôsobov rezania lát s dĺžkou 200 cm, 
m – počet druhov lát, ktoré treba narezať z lát dlhých 200 cm, 
xj – množstvo lát s dĺžkou 200 cm, ktoré treba rezať j-tým spôsobom, j = 1, 2, …, n, 
cj – odpad vznikajúci j-tým spôsobom rezania lát dlhých 200 cm, j =1, 2, …, n, 
aij – počet lát i-tého druhu, ktoré sa narežú pri rezaní lát dlhých 200 cm j-tým spôsobom rezania, i = 1, 

2, …, m, j = l, 2,…, n, 
bi – požadované množstvo lát i-tého druhu, i = 1, 2, …, m. 

1.4  Dopravná úloha 

Predpokladajme, že istý podnik má 4 sklady, z ktorých dodáva tehly trom veľkoodberateľom. Ka-
pacita jednotlivých skladov je 300, 200,100 a 400 (tisíc) tehál (pre zjednodušenie zápisu budeme od 
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tisícok abstrahovať). Odberatelia pre svoje potreby požadujú dodať zo skladov 700, 200 a 100 (tisíc) 
tehál. Prepravné náklady (v eurách) jednej tisícky tehál z jednotlivých skladov k odberateľom sú zada-
né v tabuľke 1.3. 

Tabuľka 1.3 
 O1 O2 O3 

S1 4 1 1 
S2 1 2 5 
S3 6 1 1 
S4 5 3 2 

V záujme podniku je prepravovať tehly z jednotlivých skladov k odberateľom za čo najnižšie pre-
pravné náklady. Takto je úlohou priradiť kapacity jednotlivých skladov podniku k odberateľom a určiť 
optimálny plán dopravy (minimalizovať prepravné náklady). 

Označme ako xij množstvo tehál prepravených z i-tého skladu k j-tému odberateľovi. Potom môže-
me uvedenú úlohu zapísať v tvare: 

min z(x) = 4x11 + x12 + x13 + x21 + 2x22 + 5x23 + 6x31 + x32 + x33 + 5x41 + 3x42 + 2x43 

x11 + x12 + x13                   ≤ 300
      x21 + x22 + x23             ≤ 200
            x31 + x32 + x33       ≤ 100
                  x41 + x42 + x43 ≤ 400
x11 +     x21 +     x31 +     x41     = 700
  x12 +     x22 +     x32 +     x42   = 200
    x13 +     x23 +     x33 +     x43 = 100

 x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33, x41, x42, x43 ≥ 0 

Optimálne riešenie úlohy je 

x*11 = 100 x*12 = 100 x*13 = 100 x*21 = 200 x*22 = 0 x*23 = 0 

x*31 = 0 x*32 = 100 x*33 = 0 x*41 = 400 x*42 = 0 x*43 = 0 z(x*) = 2 900. 

Všeobecná formulácia dopravnej úlohy je 

 min z(x) =∑∑
= =

n

j

m

i
jiji xc

1 1

 

 i

n

j
ji ax ≤∑

=1

 pre všetky i = 1, 2, …, m 

 
1

m

i j j
i

x b
=

=∑  pre všetky j = 1, 2, …, n 

 xij ≥ 0 pre všetky i = 1, 2, …, m;   j = 1, 2, …, n 

kde 
m – počet skladov (dodávateľov), 
n – počet odberateľov, 
xij – množstvo tehál (v tisícoch), ktoré sa prepraví z i-tého skladu k j-tému odberateľovi, i = 1, 2, …, m,  

j = 1, 2, …, n 
cij – náklady na prepravu jedného tisíca tehál z i-tého skladu k j-tému odberateľovi, i = 1, 2, …, m,  

j = 1, 2, …, n; 
ai – počet tehál, ktoré sú k dispozícii v i-tom sklade, i = 1, 2, …, m, 
bj – požadované množstvo tehál j-tým odberateľom, j = 1, 2, …, n. 

V tejto úlohe sa množstvo tehál, ktoré dodáva podnik zo svojich skladov odberateľom, rovná 
množstvu tehál, ktoré odberatelia požadujú. V takomto prípade hovoríme o vybilancovanej dopravnej 
úlohe. Ak počet tehál, ktoré dodáva podnik odberateľom, nie je rovnaký ako množstvo tehál požado-
vaných odberateľmi, ide o úlohu nevybilancovanú a vtedy sú príslušné štruktúrne ohraničenia v tvare 
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nerovníc. Úlohy tohto typu majú mnohé zovšeobecnenia, ktoré sú v literarúre uvádzané pod názvom 
distribučné problémy. 

Uvedené príklady charakterizujú niektoré základné typy úloh lineárneho programovania, s ktorými 
sa často stretávame v praxi. Prv než uvedieme ďalšie úlohy, ktoré ukazujú široké možnosti použitia 
lineárneho programovania sformulujeme si všeobecnú metodiku uľahčujúcu rozpoznať, že daný prak-
tický problém je možné sformulovať ako úlohu lineárneho programovania a následne vytvoriť jeho 
matematický model. 

§ 2  VŠEOBECNÁ FORMULÁCIA ÚLOH LINEÁRNEHO PROGRAMOVANIA 

2.1  Základné pojmy lineárneho programovania 

V predchádzajúcich príkladoch, ktoré sa na prvý pohľad úplne líšili, sa pri matematickej formulácii 
závislostí medzi vstupnými a výstupnými veličinami ukázalo, že sú to vlastne úlohy tej istej povahy a 
líšia sa len názvami jednotlivých veličín vystupujúcich v úlohách. Aby sme sa mohli stručnejšie vyjad-
rovať o celej triede úloh lineárneho programovania, zavedieme spoločné názvy pre charakteristické 
prvky každej úlohy lineárneho programovania. 

V doteraz uvedených úlohách sme uvažovali isté činnosti (produkcia niekoľkých druhov výrobkov, 
nákup tovaru, rezanie lát, resp. prevoz materiálu). Tieto činnosti pomenujeme spoločným názvom 
transformačné procesy. V konkrétnych situáciách budeme transformačné procesy nazývať vhodnými 
prívlastkami vystihujúcimi danú úlohu. Tak napríklad v úlohách výrobného plánovania budeme trans-
formačné procesy nazývať výrobné procesy. Každý transformačný proces využíva určité zdroje (vý-
robné prostriedky), z ktorých každý je pre daný transformačný proces buď vstupom (ak je spotrebo-
vávaný ), alebo výstupom (ak je vyrábaný). Každý transformačný proces možno previesť v istom ob-
jeme (s istou intenzitou). Aby sme to mohli kvantitatívne vyjadriť, musíme pre každý proces zvoliť 
mernú jednotku, pomocou ktorej môžeme určovať objem tohto procesu. Počet jednotiek výsledku 
uskutočneného transformačného procesu nazývame úroveň transformačného procesu (alebo tiež 
jeho intenzita). Je to teda jeho množstvo vyjadrené pomocou jeho mernej jednotky. Napríklad, keď v 
úlohe o výžive je mernou jednotkou nákup l kg tovaru, potom úroveň uskutočneného nákupu zodpo-
vedá počtu kilogramov nakúpeného tovaru. 

2.2  Znázorňovanie transformačných procesov 

Uvažujme o nejakom výrobnom procese V, na ktorom sa podieľajú výrobné prostriedky P1, …, Pm. 
Ak máme určené merné jednotky pre tieto činitele, tak uskutočnením procesu V na jednotkovej úrovni 
sa spotrebuje alebo vyrobí isté množstvo ai prostriedku Pi (i = 1, …, m) a toto číslo nazývame techno-
logický koeficient výrobného procesu V pre výrobný prostriedok Pi. Výrobný proces V, ktorý zahrňu-
je prostriedky P1, …, Pm bude pre naše účely úplne charakterizovaný usporiadanou m-ticou technolo-
gických koeficientov, to znamená m-zložkovým vektorom (a1, …, am), ktorý nazývame vektor tech-
nológie procesu V. V maticových operáciách (a niekedy aj v texte) ho budeme považovať buď za riad-
kový vektor [a1, …, am ] (t.j. maticu typu 1x m) alebo za stĺpcový vektor (t.j. maticu typu m x1) 

1

m

a

a

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

M  

Pri opise transformačných procesov z hľadiska lineárneho programovania sa nezaujímame o tech-
nologickú stránku prebiehajúcich procesov, ale sledujeme len premenu vstupov na výstupné prostried-
ky. Ak z použitých prostriedkov P1, …, Pm v transformačnom procese V prvých r prostriedkov sú 
vstupy a zvyšné prostriedky Pr + 1, …, Pm sú výstupy, môžeme transformačný proces V schematicky 
znázorniť vo všeobecnej podobe takto: 
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 Na tomto diagrame sú šípkami jasne rozlíšené vstupy od výstupov. Aby sme aj vo vektore techno-
lógie (a1, …, am) od seba odlíšili vstupy a výstupy, v zložitejších úlohách je výhodné odlíšiť znamien-
kom koeficienty vstupných prostriedkov (nazývame ich koeficienty spotreby) od koeficientov vý-
stupných prostriedkov (ktoré nazývame koeficienty výroby). Sú dve možnosti ako to urobiť. Keď 
pozeráme na transformačný proces „zvonka“ tak jeho vstupy z vonkajšieho prostredia ubúdajú a preto 
ich považujeme za záporné čísla. Výstupy transformačného procesu naopak do vonkajšieho prostredia 
pribúdajú a preto ich považujeme za kladné čísla. Iný pohľad je zvnútra systému, v ktorom prebieha 
transformačný proces. Z tohto pohľadu naopak vstupy do systému pribúdajú a preto ich pri takomto 
uhle pohľadu berieme ako kladné čísla a naopak výstupy smerujú zo systému do okolitého prostredia 
čiže znamenajú pre systém úbytok a príslušné technologické koeficienty berieme preto ako záporné 
čísla. Ak sa nejaký prostriedok na transformačnom procese nepodieľa, príslušný technologický koefi-
cient položíme rovný nule. Vektor technológie upravený podľa niektorej z uvedených znamienkových 
dohôd budeme nazývať znamienkový vektor technológie, na rozdiel od vektora technológie zavede-
ného prv, v ktorom nie sú rozlíšené koeficienty spotreby a koeficienty výroby. 

Transformačné procesy sú základnými zložkami každej úlohy lineárneho programovania. Všimni-
me si preto podrobnejšie, ako sú charakterizované tieto procesy v príkladoch 1.1 – 1.4. 

Uvažujme najprv jeden zo 4 výrobných procesov z príkladu 1.1, v ktorom pre konkrétnosť nech ide 
o výrobu knihovničky, na výrobu ktorej sa používa 12 kusov dosiek typu D1, 1 doska typu D2, 10 ho-
dín práce P a predajom výrobku sa dosiahne zisk Z v hodnote 10 €. Schematicky môžeme znázorniť 
transformačný proces premeny vstupov D1, D2, a P na zisk Z takto: 

 
Vektor technológie výroby knihovničky je teda (10, 12, 1, 10), respektíve v znamienkovom tvare (10, 
−12, −1, −10) podľa 1. konvencie, alebo (–10, 12, 1, 10) podľa 2. konvencie. 

V príklade 1.2 išlo o nákup 2 tovarov, v ktorých sa nachádzajú tri požadované látky. Všimnime si 
nákup 1 dag tovaru K keď za cenu 5 € získame 0,1 mg tiamínu (T), 1 mg niacínu (N) a 110 kalórií (I). 
Potom proces nákupu tovaru K je vyjadrený schémou:  

 
a znamienkový vektor technológie pre tento proces podľa 1. znamienkovej konvencie je (−5, 0.1, 1, 
110). Pri minimalizácii ceny nákupu je kritériom efektívnosti veľkosť veličiny na vstupe, na rozdiel od 
predchádzajúceho príkladu, v ktorom sa efektívnosť merala výstupnou veličinou. 

Transformačný 
proces  V 

P1 

•
•

•

    Pr+1

Pr Pm

•
•

•vstupy 

12kusov D1 

1 kus D2 

10 hod P 

10 €  Z Výroba         
1 knihovničky 

Nákup 
1 dag  K 

Cena 5 € 

0.1 mg T

1 mg N

110 kal.

výstupy 
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V úlohe 1.3 o rezaní materiálu je vstupnou veličinou procesu rezania, jedna lata (L) štandardnej 
dĺžky 2 m pričom požadujeme, aby odrezané kusy L1, L2, L3, mali dĺžku porade 80 cm, 50 cm, 30 cm. 
Druhý spôsob rezania (S2) pri ktorom vzniká odpad (O) 20 cm má toto schematické znázornenie 

 
Keď za jednotkovú intenzitu tohto procesu považujeme rozrezanie 1 laty, potom znamienkový vektor 
technológie je  (−1, 1, 2, 0, 20).  Za kritérium efektívnosti sme zvolili minimalizáciu odpadu (veličinu 
na výstupe). 

V dopravnej úlohe 1.4 je transformačným procesom prevoz zo skladu Si ku odberateľovi Oj. Uva-
žujme o transformačnom procese prevozu zo skladu S3 odberateľovi O1, ktorého jednotková úroveň 
znamená prevoz 1000 tehál s prepravnými nákladmi 6 €. Tento transformačný proces môžeme znázor-
niť takto: 

 
Ak minimalizujeme prepravné náklady, tak kritériom efektívnosti je opäť veličina na vstupe. 

2.3  Základné vlastnosti transformačných procesov 

Všimnime si základné vlastnosti transformačných procesov, ktoré sa vyskytujú v lineárnych opti-
malizačných modeloch. V prvom rade každý transformačný proces v úlohe lineárneho programovania 
musí mať vlastnosť proporcionálnosti, to znamená, že množstvo spotrebovaných, resp. vyrobených 
prostriedkov, ktoré sa podieľajú na danom transformačnom procese je priamo úmerné intenzite tohto 
procesu. Teda, ak transformačný proces s vlastnosťou proporcionálnosti je pri jednotkovej intenzite 
charakterizovaný vektorom technológie 

a = (a1, …, am) 

tak pri prevedení tohto procesu na úrovni h, množstvo vyrobených resp. spotrebovaných prostriedkov 
sa rovná 

ha1, …, ham. 

V úlohách lineárneho programovania spravidla ide o viac transformačných procesov. Konečnú po-
stupnosť transformačných procesov nazveme výroba. Nech výroba V pozostáva z transformačných 
procesov V1, …, Vn. Ak xj je plánovaná úroveň procesu Vj  (j = 1, …, n), tak vektor 

x = (x1, …, xm) 

nazývame výrobný plán výroby V a jeho zložky nazývame rozhodovacie premenné Určiť výrobný 
plán pre výrobu V teda znamená určiť s akou intenzitou treba vykonávať jednotlivé výrobné procesy. 

V lineárnom programovaní sa zaoberáme takými výrobami, ktoré majú vlastnosť aditívnosti. Hovo-
ríme, že V je aditívna výroba, ak pre každý výrobný prostriedok, ktorý sa na výrobe V podieľa, platí, 
že celkové množstvo tohto prostriedku vstupujúce do výroby V sa rovná súčtu množstiev tohto pro-

Prevoz  
z S3 k O1 

1000 tehiel v S3 

Náklady 6 € 
1000 tehiel u O1 

Rezanie laty 
spôsobom S2 

1 kus L 

1 kus L1

2 kusyL2

0 kusov L3

20 cm O
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striedku vstupujúcich do jednotlivých transformačných procesov výroby V. Hovoríme, že výroba V je 
lineárna, ak je aditívna a každý transformačný proces, ktorý sa na nej podieľa, je proporcionálny. 

Výroba V je úplne charakterizovaná vektormi technológie jednotlivých transformačných procesov. 
Zvyčajne tieto vektory technológie zapisujeme ako stĺpce matice a takto vytvorenú maticu nazývame 
štruktúrna matica výroby V. V prípade, že každý vektor technológie je v znamienkovom tvare 
a všetky znamienka sú určené podľa tej istej znamienkovej konvencie, príslušnú štruktúrnu maticu 
nazývame znamienková štruktúrna matica. 

Postup pri vytváraní lineárneho optimalizačného modelu si môžeme zhrnúť do týchto bodov: 
1. Určíme súbor transformačných procesov, z ktorých sa skúmaný systém skladá a pre každý z 

týchto procesov určíme kvantitatívnu mernú jednotku, pomocou ktorej vieme vyjadriť objem (intenzi-
tu), v akom sa uvažovaný transformačný proces prevádza. O každom transformačnom procese musíme 
zistiť, či má vlastnosť proporcionálnosti. 

2. Určíme súbor prostriedkov, ktoré sa podieľajú aspoň na jednom z uvažovaných transformačných 
procesov a ktoré sú k dispozícii len v obmedzenom množstve. Vhodne zvolíme mernú jednotku pre 
jednotlivé výrobné prostriedky. Určíme technologické koeficienty každého transformačného procesu 
vzhľadom na použité výrobné prostriedky. Zistíme, či súhrn transformačných procesov splňuje pod-
mienku aditívnosti. 

3. Jeden z použitých prostriedkov zvolíme za kritérium efektívnosti a pomocou jeho technologic-
kých koeficientov zostavíme lineárnu účelovú funkciu. 

4. Pre každý výrobný prostriedok určíme jeho disponibilné množstvo resp. požadované množstvo 
a určíme bilančný vzťah celkovej spotreby každého výrobného prostriedku k jeho disponibilnému 
množstvu, ktorý je vyjadrený jednou z troch možných relácií:  =,  ≤, ≥,  ktoré budeme v prípade po-
treby označovať jedným symbolom ↔. 

5. Získané údaje zapíšeme v štruktúrnej tabuľke úlohy. 
 

Štruktúrna tabuľka úlohy LP 

Transformačné procesy Výrobné 
prostriedky V1 … Vj … Vn 

Bilančné 
vzťahy 

Disponibilné resp. 
požadované množstvo 

Z c1 … cj … cn → Opt 
P1 a11 … a1j … a1n ≤ b1 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
Pi ai1 … aij  ain = bi 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
Pm am1 … amj … amn ≥ bm 

V prvom riadku štruktúrnej tabuľky budeme vždy uvádzať koeficienty výrobného prostriedku, ktorý 
budeme optimalizovať. Požadovaný výsledok optimalizácie je buď maximum alebo minimum a Opt je 
spoločný symbol pre tieto dve operácie. Tendenciu optimalizácie sme označili znakom →. 

Z uvedenej štruktúrnej tabuľky úlohy LP je jednoduché zostaviť matematický model danej úlohy. 
K tomu stačí už len špecifikovať, ktoré zo štruktúrnych premenných x1,..., xn  musia spĺňať podmienky 
nezápornosti (nech ich indexy tvoria množinu J) a dostaneme tento matematický model: 

 z = c1x1 + … + cnxn  →  opt   (2.1) 

za podmienok 

 

11 1 1 1

1 1

1 1

n n

i in n i

m mn n m

a x a x b

a x a x b

a x a x b

+ + ≤

+ + =

+ + ≥

K

M M M

K

M K M M

K

 (2.2) 

 xj ≥ 0     (j ∈ J) (2.3) 
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K tomuto matematickému modelu sa viaže nasledovná zaužívaná terminológia. Lineárnu funkciu 
z(x1, ..., xn)  n nezávisle premenných definovanú vzťahom (2.1) nazývame účelová (resp. kriteriálna) 
funkcia. Ohraničenia (2.2) nazývame štruktúrne ohraničenia a ohraničenia (2.3) nazývame pod-
mienky nezápornosti. Rozhodovaciu premennú, pre ktorú nie je explicitne uvedené ohraničenie na 
znamienko nazývame voľná premenná. Vektor  x := (x1, …, xn)  spĺňajúci všetky štruktúrne ohrani-
čenia (to znamená rovnice a nerovnice sústavy (2.2)) a súčasne spĺňa podmienky nezápornosti (2.3) 
nazývame prípustné riešenie sústavy (2.2), resp. prípustné riešenie príslušnej úlohy lineárneho prog-
ramovania. Množinu všetkých usporiadaných n-tíc, ktoré splňujú ohraničenia úlohy (to znamená 
podmienky (2.2) a (2.3)), nazývame množina prípustných riešení a vektor  * * *

1( , , )nx x= Kx ,  v kto-
rom účelová funkcia (2.1) nadobúda požadovaný extrém (maximum alebo minimum) nazývame opti-
málne riešenie úlohy. Pre určitý zvolený bod x môže byť niektoré ohraničenie splnené ako rovnosť. 
Vtedy hovoríme, že je to aktívne ohraničenie úlohy v danom bode.  

 2.4  Cvičenia 

1. Firma Golf s.r.o. je malá firma, ktorá vyrába športové potreby a prostriedky na hranie golfu. Veľ-
koodberateľ firmu Golf presvedčil, že na trhu je záujem o dva druhy vakov na golfové palice. Nie 
veľmi drahé vaky predávané ako štandardný model a drahé vaky s obchodným názvom deluxe 
model. Veľkoodberateľ verí trhu natoľko, že od firmy Golf odkúpi celú štvrťročnú produkciu gol-
fových vakov za konkurencie schopné ceny. Podrobná analýza výroby vakov ukázala, že množstvá 
jednotlivých výrobných prostriedkov potrebných na výrobu jedného golfového vaku a celkové 
disponibilné množstvá jednotlivých výrobných činiteľov sú dané nasledovnou tabuľkou 
 

Model 
Výrobné činitele  

zadané v hodinách práce štandard deluxe
Disponibilné 

množstvo 

Strihanie a farbenie 7/10 1 630 
Zošívanie  1/2 5/6 600 
Konečná úprava 1 2/3 708 
Kontrola a balenie 1/10 1/4 135 
Zisk [€] 10 9  

a. Zostavte štruktúrnu tabuľku úlohy a na jej základe utvorte matematický model tejto úlohy ako 
úlohy lineárneho programovania, pomocou ktorej môže firma Golf s.r.o. určiť výrobný plán na 
dosiahnutie maximálneho zisku  

b. Účtovné oddelenie firmy Golf na základe svojich prepočtov zistilo, že zisk z jedného vaku ty-
pu deluxe je 18 €. Ako treba zmeniť lineárny model vytvorený v a. ak predpokladáme, že 
ostatné údaje ostali nezmenené? 

c. Na trhu surovín sa objavil nový materiál, použitie ktorého umožní zvýšenie zisku z jedného 
vaku typu štandard na 20 €. Ako sa zmení úloha LP vytvorená v a. ak tento materiál neovplyv-
ní ostatné technologické koeficienty? 

d.  K dispozícii je nové šicie zariadenie, použitie ktorého skráti čas zošívania o 20%. Ako treba 
zmeniť optimalizačný model zostavený v a? 

2. Firma vyrábajúca športové potreby má vo svojom výrobnom programe aj výrobu dvoch typov 
baseballových rukavíc, štandardnú rukavicu pre hráčov v poli a záchytnú rukavicu pre zachytenie 
neodrazenej lopty. Firma má k dispozícii 900 hodín v oddelení na strihanie a zošívanie, 300 hodín 
v oddelení na konečnú úpravu, a 100 hodín v oddelení pre balenie a expedovanie. Časové normy 
pre výrobu každého typu rukavíc ako aj jednotkový zisk sú dané v nasledujúcej tabuľke.  

Čas výroby [hod]  

Model 
Strihanie 

a zošívanie
Konečná
úprava 

Balenie a 
expedovanie Zisk [€] 
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Štandardný 1 1/2 1/8 5 

Záchytný 3/2 1/3 1/4 8 

Zostavte štruktúrnu tabuľku úlohy a z nej utvorte úlohu LP, ktorej vyriešenie umožní maximalizo-
vať zisk firmy. 

3. Juraj Jánošík zdedil nedávno veľkú sumu peňazí, z ktorých časť chce použiť na založenie poistné-
ho fondu pre svoje dve deti. Tento fond má dve investičné možnosti: dlhopisový fond alebo akcio-
vý fond. Predpokladané výnosy počas trvania investície sú 3% v dlhopisovom fonde a 10% 
v akciovom fonde. Pri akejkoľvek investovanej čiastke svojho dedičstva J.J. chce aspoň 30% in-
vestovanej čiastky investovať do dlhopisového fondu. Okrem toho chce fondy skombinovať tak 
aby celkový výnos bol aspoň 7,5%.  
a. Sformulujte úlohu LP, ktorá umožní určiť koľko percent použitej čiastky dedičstva bude inves-

tovaných do jednotlivých fondov. 
b. Je dobrým riešením investovať čo najviac do najziskovejšieho fondu pri splnení ostatných 

podmienok úlohy? 

4. Firma Trávniček s.r.o. vyrába rôzne výrobky na údržbu trávnikov medzi ktorými sú aj dve známe 
hnojivá na trávnik. Každé z týchto hnojív je zmesou dvoch surovín označených K40 a K50, kto-
rých zásoba v uvažovanom období je porade 900 kg a 400 kg. Na výrobu 1 kg výrobku s názvom 
Trávová zeleň sa spotrebuje 3/5 kg K40 a 2/5 kg K50. Na výrobu 1 kg druhého výrobku nazýva-
ného Pestovaný trávnik sa spotrebuje ¾ kg K40 a ¼ kg K50. Existujúce obmedzenie na obalový 
materiál umožňuje vyrobiť maximálne 500 kg výrobku Pestovaný trávnik. Zisk z 1 kg oboch vý-
robkov je 3 €. Sformulujte úlohu LP, ktorá umožní stanoviť vyrábané množstvá jednotlivých vý-
robkov maximalizujúce zisk firmy. 

5. Investično-poradenská firma spravuje aj akciové portfóliá svojich zákazníkov. Jej nový zákazník 
požiadal firmu o správu svojho portfólia do ktorého chce investovať 80 000 €. Počiatočná inves-
tičná stratégia zákazníka je obmedziť svoje portfólio len na kombináciu dvoch typov akcií, ktorých 
charakteristiky sú uvedené v tejto tabuľke 

Akcia Cena 
za 1 akciu

Ročný výnos 
z 1 akcie 

Rizikový 
Index 

U.S. Oil 25 € 3 € 0,50 
Hub prop. 50 € 5 € 0,25 

 Rizikový index akcie je ohodnotenie pomerného rizika daných dvoch investičných možností. Pre 
dané údaje teda U.S. Oil je dvojnásobne rizikovejší ako Hub properties. Z dôvodov obmedzenia 
celkového rizika, investičná firma sa vyhýba investovaniu príliš veľkej časti portfólia do možného 
vysoko-ziskového aktíva avšak s príliš vysokým rizikom. Firma si preto stanovila hornú hranicu 
1000 akcií U.S. Oil. Koľko akcií každého typu má firma kúpiť aby maximalizovala ročný výnos 
portfólia nového zákazníka. 

6. Firma ToMa s.r.o. chce rozšíriť svoj sortiment o výrobu dvoch druhov omáčok salsa, mexickú a 
jemnú, ktoré chce dodávať do veľkoobchodov na Morave a na Západnom Slovensku. Obe omáčky 
sú v podstate zmesou rajčín, rajčinovej šťavy a rajčinového pretlaku. Jemná salsa je zložená z 50% 
celých rajčín, 30% rajčinovej šťavy a 20% pretlaku. Mexická salsa, ktorá má hrubšie 
a dužinatejšie zloženie obsahuje 70% celých rajčín, 10% šťavy a 20% pretlaku. Každý pohár vy-
robenej salsy váži 0,70 kg. V určitom výrobnom cykle ToMa môže kúpiť najviac 280 kg celých 
rajčín, 130 kg rajčinovej šťavy a 100 kg rajčinového pretlaku, ktorých ceny v € za jeden kg sú po-
rade 0.96, 0.64 a 0.56. Cena korenín a iných prísad je približne 0.10 € na jeden pohár. ToMa kupu-
je prázdne poháre za cenu 0.02 € za kus a náklady na etikety a plnenie sú odhadované vo výške 
0.03 € za každý pohár. ToMa má s odberateľmi zmluvne dohodnutú predajnú cenu 1.59 € za každý 
pohár jemnej salsy a 1.85 € za každý pohár mexickej salsy. Sformulujte úlohu lineárneho progra-
movania, ktorá umožní spoločnosti ToMa určiť výrobu týchto dvoch typov salsy tak, aby dosiahla 
maximálny celkový zisk.  
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7. Poľnohospodárske družstvo pestuje kukuricu a obilie na pôde s rozlohou 500 ha. Hektár kukurice 
prináša pre družstvo zisk 100 € a hektár obilia dáva zisk 200 €. V dôsledku vládnych obmedzení 
osevná plocha kukurice nemôže prekročiť rozlohu 200 ha. Na sejbu má družstvo k dispozícii 1200 
hodín, pričom na zasiatie 1 ha kukurice treba 2 h a na zasiatie 1 ha obilia treba 6 h. Zostave úlohu 
LP vyriešením ktorej možno určiť, koľko hektárov kukurice a koľko ha obilia má družstvo zasiať, 
ak chce maximalizovať svoj zisk? 

8. Autoklima s.r.o. montuje dva typy klimatizačných zariadení do automobilov, model X a model Y. 
Údaje z minulosti ukazujú, že montáž modelu X trvá 3 hodiny a montáž modelu Y trvá 5 hodín. 
Mesačne má firma k dispozícii 600 hodín montážneho času. Manažment firmy stanovil, že nasle-
dujúci mesiac musia namontovať aspoň 25 klimatizácií každého typu. 
a. Sformulujte vo forme lineárnych ohraničení všetky podmienky zo zadania úlohy. 
b. Keď firma má zisk 40 € z každého namontovaného modelu X a zisk z modelu Y je 50 €, akú 

účelovú funkciu bude musieť maximalizovať výrobný manažér aby firma dosiahla maximálny 
zisk? 

c. Ako sa zmenia ohraničenia úlohy ak manažment bude dodatočne požadovať, aby sa v nasledu-
júcom mesiaci namontovalo aspoň toľko kusov modelu Y ako modelu X? 

9. Spoločnosť na ochranu zatúlaných zvierat poskytuje prenocovanie zatúlaným domácim zvieratám. 
Ich špecialitou je poskytovanie dobrej potravy pre prijaté zvieratá. Dobre vyvážená potrava pre 
psov je zmesou dvoch značkových krmív, ktorých zloženie je určené nasledovnou tabuľkou. 

Krmivo Cena [€/kg] Proteiny[%] Tuky[%]
BB 0,6 30 15 
CC 0,5 20 30 

Spoločnosť chce zostaviť potravu pre psov tak, aby v dennej dávke bolo aspoň 50 dag proteínov 
a aspoň 30 dag tukov. Zostavte úlohu LP na získanie požadovanej potravy s minimálnymi ná-
kladmi. 

10. Jozef chce prihnojiť svoj trávnik správnym množstvom potrebných látok. Na základe analýzy pô-
dy, miestna poľnohospodárska agentúra mu odporučila aby počas vegetačného obdobia dodal do 
pôdy aspoň 60 dag dusíka, 24 dag fosforečnanov a 40 dag sodíka. Tretina hnojiva má byť apliko-
vaná v máji, ďalšia tretina v júli a posledná tretina v septembri. V záhradkárskych potrebách pre-
dávajú v súčasnosti zlacnené hnojivo za 4 € v 20 kg balení, ktoré obsahuje zmes uvedených látok 
v percentuálnom pomere 20-5-20. Ďalšie 40 kg balenie predávané za cenu 5 € je zmes, v ktorej sú 
požadované látky zastúpené percentuálnym pomerom svojich hmotností 10-10-5. Jozef by chcel 
vedieť, koľko balíkov každého z týchto dvoch typov hnojiva musí kúpiť, aby mohol namiešať 
zmes vyhovujúcu odporúčaniam agentúry a pritom zaplatil čo najmenej. Zostavte úlohu LP na vy-
riešenie Jozefovho problému. 

11. Spoločnosť Zdravá výživa chce vyvinúť nízkotučné ľahké jedlo, ktoré má byť zmesou dvoch ty-
pov cereálií s rôznym obsahom vláknin, tukov a bielkovín. Nasledujúca tabuľka uvádza množstvo 
týchto látok v 1 dekagrame cereálií. 

Typ cereálie Vláknina [g] Tuky [g] Bielkoviny [g] 

A 2 2 4 

B 1,5 3 3 

Požiadavky Zdravej výživy sú, že 1 dag ľahkého jedla musí obsahovať aspoň 1,7 g vláknin, naj-
viac 2,8 g tukov a nie viac ako 3,6 g bielkovín. Cena cereálie A je 2 €/kg a cena B je 2,50 €/kg. 
Spoločnosť chce určiť, koľko musí kúpiť jednotlivých cereálií, aby získala požadované zloženie 
ľahkého jedla a pritom mala čo najnižšie náklady. Zostave úlohu LP na vyriešenie tohto problému. 

12. Spoločnosť P&G vyrába dva výrobky, ktoré predáva ako suroviny firmám vyrábajúcim toaletné 
mydlá, pracie prostriedky a iné mydlové prostriedky. Na základe prieskumu trhu a  analýzy teraj-
ších skladových zásob vedenie firmy určilo, že v nasledujúcom mesiaci treba vyrobiť spolu aspoň 
350 litrov daných dvoch výrobkov. Taktiež treba splniť objednávku hlavného odberateľa na 125 
litrov výrobku 1. Výroba 1 litra výrobku 1 vyžaduje 2 h práce a výrobku 2 vyžaduje 1 h práce. 
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V nasledujúcom mesiaci má P&G k dispozícii 600 h času na spracovanie. Výrobné náklady na 1 
liter sú pre výrobok 1 2 € a pre výrobok 2 sú 3€. Sformulujte úlohu LP na určenie výrobného plá-
nu na nasledujúci mesiac s minimálnymi výrobnými nákladmi.  

13. Firma Fotochem vyrába dva druhy vývojky na fotografie. Výroba každého litra vývojky stojí firmu 
1€. Na základe analýzy skladových zásob a prijatých objednávok na výrobu vývojky pre najbližší 
mesiac manažment Fotochemu určil, že v nasledujúcich dvoch týždňoch treba vyrobiť aspoň 30 
litrov vývojky 1 a aspoň 20 litrov vývojky 2. V súčasnosti je na sklade 80 kilogramov suroviny, 
ktorá po 2 týždňoch podlieha skaze. V prípade potreby je možné objednať potrebné množstvo su-
roviny. Na výrobu jedného litra vývojky 1 resp. 2 sa spotrebuje 1 kg resp. 2 kg uvedenej suroviny. 
Manažment firmy Fotochem chce určiť výrobný plán s minimálnymi výrobnými nákladmi, v kto-
rom by bola využitá všetka skladovaná surovina a naplnil by požadované výrobné kvóty.  
a. Sformuljte túto úlohu výrobného plánovania ako úlohu lineárneho programovania a utvorte 

znamienkovú štruktúrnu tabuľku.  
b. Zostrojte matematický model tejto úlohy. 
c. Ako by sa zmenil model ak by nebolo možné dokúpiť potrebnú surovinu? 

14. Spoločnosť NOW Computer chce určiť aké množstvo osobných počítačov NOW-100 and NOW-
200 má vyrábať počas určitého obdobia. Oba modely používajú mikroprocesor Motorola. Čas po-
trebný na zloženie počítača NOW-100 je 1.5 hodiny a na zloženie každého NOW-200 treba 3 ho-
diny. Firma má k dispozícii 3000 microprocesorov a 6000 hodín fondu pracovného času na skla-
danie v danom výrobnom období. Manažment firmy určil, že aspoň 25% celkovej produkcie musia 
tvoriť počítače NOW-200. Z predaja každého počítača NOW-100 je zisk €500 z každého počítača 
NOW-200 je zisk €750 a manažment predpokladá že firma predá ľubovoľné množstvo, ktoré vy-
robí. Zostavte úlohu lineárneho programovania, ktorá umožní určiť koľko kusov každého modelu 
má firma vyrobiť. 

15. Pizza s. r. o. je výrobca mrazených pizza výrobkov. Spoločnosť má zisk 1 € z každej štandardnej 
pizze a 1,50 € z každej vyrobenej pizze deluxe. Každá pizza obsahuje kombináciu plniacej zmesi 
a zmesi na oblohu. Firma má teraz k dispozícii 150 kg plnky a 50 kg oblohy. Každá štandardná 
pizza potrebuje 10 dag plnky a 4 dag oblohy. Každá pizza deluxe potrebuje 10 dag plnky a 8 dag 
oblohy. Na základe dopytu v minulosti, možno počítať s predajom aspoň 50 štandardných pizzí 
a aspoň 25 pizzí deluxe. Koľko pizzí jednotlivých typov má firma vyrobiť ak chce maximalizovať 
svoj zisk. Zostavte LP model tohto problému. 

16. Vedúci malého obchodu s potravinami rozmýšľa ako čo najlepšie využiť 20 m2 na policiach pre 
umiestnenie nealkoholických nápojov. Obchod predáva dva druhy nealko. Známe značky 
a lokálne domáce výrobky. Vedúci chce vyhradiť aspoň 60% priestoru pre značkové výrobky 
a bez ohľadu na zisk aspoň 10% pre lokálne výrobky. Zostavte úlohu LP pre každú z nasledujú-
cich situácií: 
a. Značkové výrobky sú ziskovejšie ako lokálne.  
b. Oba typy generujú rovnaký zisk. 
c. Lokálne výrobky sú ziskovejšie.  

17. Pekár má 30 kg múky a 5 balíčkov kvasníc. Na napečenie jedného veľkého pecňa chleba potrebuje 
5 kg múky a jeden balíček kvasníc. Každý peceň môže byť predaný za 1€. Pekár môže dokúpiť 
múku za 0,4 € za kilogram, alebo predať nevyužitú múku za tú istú cenu. Sformulujte úlohu LP 
ktorá umožní pekárovi maximalizovať čistý zisk.  

18. Firma vyrábajúca výstroj expedícií vyrába špeciálne oblečenie pre horolezcov, lyžiarov a vysoko-
horských turistov. Firma sa rozhodla vyrábať dve nové vetrovky Chopok a Gerlach určené pre 
veľmi chladné počasie. Každá vetrovka Gerlach potrebuje 30 minút v strižni a 45 minút na zošíva-
nie. Každá vetrovka typu Chopok potrebuje 20 min vystrihovania a 15 min šitia. Celkovo má fir-
ma k dispozícii 120 h času strihania a 120 h času zošívania. Náklady na prácu a materiál sú 150 € 
pre kažú vetrovku typu Gerlach a 50 € pre Chopok. Maloobchodná cena uvádzaná v predajnom 
katalógu je 250 € pre jednu vetrovku typu Gerlach a 200 € pre vetrovku typu Chopok. Keďže fir-
ma je presvedčená o výnimočnosti vetrovky Gerlach, tak pre zviditeľnenie sa na trhu chce aby as-
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poň 20% celkovej produkcie tvorila výroba vetrovky typu Gerlach. Prieskum trhu ukazuje, že fir-
ma môže predať ľubovoľné množstvo oboch typov vetroviek. Zostavte úlohu LP, ktorá umožní 
firme maximalizovať čistý zisk.  

19. Vedenie firmy poskytujúcej služby v oblasti nanotechnológií chce vyvinúť model prideľovania 
času technikov medzi pravidelných zákazníkov a nových zákazníkov. V dvojtýždňovom plánova-
com období má firma k dispozícii 80 hodín času technikov. Požiadavka naplnenia finančných to-
kov vyžaduje, aby každý technik vygeneroval aspoň 800 € hotovosti počas 2 týždňov. Čas techni-
ka počas jednej hodiny s pravidelným zákazníkom vygeneruje príjem 25 € za hodinu. Avšak hodi-
na práce technika s novým zákazníkom znamená príjem len 8 € pretože technik vykonáva činnosti, 
ktoré sa nedajú účtovať. Aby boli zabezpečené aj služby pre nových zákazníkov, musí im byť ve-
nované aspoň 60% času, ktorý je venovaný stálym zákazníkom. Firma chce stanoviť taký spôsob 
rozdelenia času technikov medzi stálych a nových zákazníkov, aby bolo obslúžený maximálny po-
čet zákazníkov. Pritom na vybavenie jedného stáleho zákazníka treba 50 minút a na vybavenie no-
vého zákazníka treba 1 hodinu. Zostavte úlohu LP na vyriešenie tohto problému.  

20. Plastika Nitra vyrába plastové výrobky pre automobilový a počítačový priemysel. Jej najväčším 
kontraktom je výroba plastových schránok pre prenosné tlačiarne veľkej počítačovej firmy. Tieto 
schránky sú vyrábané na dvoch lisovacích strojoch. Stroj L-100 má výrobnú kapacitu 20 schránok 
za hodinu a stroj L-200 ma kapacitu 40 schránok za hodinu. Oba stroje používajú na výrobu tú istú 
chemickú surovinu. L-100 spotrebuje na výrobu 40 kg suroviny za hodinu a L-200 spotrebuje 50 
kg suroviny za hodinu. Počítačová firma chce aby v nasledujúcom týždni Plastika vyrobila čo naj-
viac schránok za garantovanú cenu 18 € za každú dodanú schránku. Žiaľ nasledujúci týždeň má 
väčšina pracovníkov Plastiky dlhodobo plánovanú dovolenku počas ktorej prebieha údržba všet-
kých zariadení vo firme. V dôsledku toho je v nasledujúcom týždni k dispozícii len 15 hodín práce 
lisu L-100 a 10 hodín práce lisu L-200. V dôsledku veľkých nákladov na nastavenie týchto lisov 
pred spustením vo výrobe, vedenie Plastiky požaduje, aby lis po spustení bežal aspoň 5 hodín. 
Dodávateľ chemickej suroviny pre výrobu schránok oznámil firme, že nasledujúci týždeň môže 
dodať najviac 1000 kg chemickej suroviny za jednotkovú cenu 6 €. Okrem materiálových nákla-
dov s výrobou súvisia aj prevádzkové náklady lisov a to hodinové náklady na prevádzku L-100 sú 
50 € a prevádzka na L-200 stojí 75 €/h. Zostrojte štruktúrnu tabuľku tejto úlohy a na jej základe 
zostrojte model LP, ktorý umožní stanoviť maximálny zisk Plastiky v budúcom týždni.  

§3  ĎALŠIE PRÍKLADY ÚLOH LP 

3.1  Úloha výrobného plánovania s ohraničenými premennými. 

V úlohe 1.1 predpokladajme dodatočné ohraničenia na odbyt výrobkov. Majiteľovi dielne môže 
byť napríklad známe, že na základe objednávok musí vyrobiť minimálne 50 stolov, minimálne 50 sto-
ličiek a 5 knihovničiek. Z prieskumu trhu vie, že nepredá viac ako 100 stolov, 200 stoličiek, 50 písa-
cích stolov a 10 knihovničiek. Predchádzajúcu tabuľku 1.1 zápisu pôvodnej úlohy možno potom rozší-
riť nasledovne: 

Tabuľka 3.1 

Výrobky  
Stoly Stoličky Písacie stoly Knihovničky

Zisk 12 5 15 10 

Disponibilné  
zdroje 

Dosky 1. Typu 5 1 9 12 1 500 
Dosky 2. Typu 2 3 4 1 1 000 
Pracovné hodiny 3 2 5 10 800 
Min. množstvá 50 50 0 5 
Max. množstvá 100 200 50 10 
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Keď zoberieme do úvahy ohraničenia, ktoré sa týkajú dodatočných podmienok na množstvo poža-
dovaných výrobkov, a taktiež na maximálne realizovateľné množstvo na trhu, uvedenú úlohu môžeme 
zapísať v tvare (ďalej budeme používať nasledujúci zápis úlohy LP, kde je vždy ako prvá uvedená 
účelová funkcia, potom štruktúrne podmienky rozhodnutia a na záver podmienky nezápornosti a, ak to 
vyplýva zo zadania úlohy, špeciálne podmienky pre premenné): 

 maximalizovať z(x) = 120x1 + 50x2 + 150x3 + 100x4 

 5x1 +   x2 + 9x3 + 12x4 ≤ 1 500 

 2x1 + 3x2 + 4x3 + x4 ≤ 1 000 

 3x1 + 2x2 + 5x3 + 10x4 ≤ 800 

 50 ≤ x1 ≤ 100 

 50 ≤ x2 ≤ 200 

 0 ≤ x3 ≤ 50 

 5 ≤ x4 ≤ 10 

Optimálne riešenie tejto modifikovanej úlohy je: 

 x*1 = 100,     x*2 = 100,     x*3= 50,     x*4 = 10,     z(x*) = 25 000 

Všeobecnú formuláciu úlohy možno rozšíriť na tvar. 

 max z(x) = ∑
=

n

j
jj xc

1

 

 i

n

j
jji bxa ≤∑

=1

 pre všetky i = 1, 2, …, m 

 xj ≥ 0 pre niektoré  j ∈ {1, 2, …, n} 
 xj ∈ Dj pre niektoré  j ∈ {1, 2, …, n}, 

kde Dj = [dj, ej] je interval ohraničujúci možnosti predaja j-teho výrobku. 

Predchádzajúca formulácia úlohy lineárneho programovania o optimálnom výrobnom pláne umož-
ňovala nájsť optimálne riešenie problému na technicko-technologickej báze. Uveďme ďalej modifiká-
ciu takejto úlohy, ktorá bude zohľadňovať ohraničenia, vyplývajúce z analýzy odbytových možnosti, 
skladovacích priestorov a pod. 

3.2 Plánovanie výroby v zadaných kvantitatívnych pomeroch  

Podnik vyrába tri druhy chladničiek s objemom 150 l, 250 l a 500 1. Vykalkulovaný čistý jednot-
kový zisk z produkcie jednotlivých chladničiek je 1 5 €, 2 0 € a 2 2,50 €. O predaj 150 l chladničiek je 
záujem aj v zahraničí. Pritom čistý jednotkový zisk z predaja tohto druhu chladničiek v zahraničí je 
vykalkulovaný na 1 2,50 €. Na základe výrobných kapacít môže podnik vyrobiť celkovo mesačne naj-
viac 5 000 chladničiek. Marketingový prieskum zistil, že domáci trh absorbuje celkovo maximálne 
3 500 chladničiek. Pred distribúciou na jednotlivé predajne a do zahraničia podnik uskladňuje vyrobe-
né chladničky v danom mesiaci vo vlastnom sklade. Veľkokapacitná chladnička (500 l) zaberá 2 m2 
skladovej plochy, chladničky s menšou kapacitou zaberajú 1 m2 skladovej plochy. Kapacita skladu je 
pritom 4 000 m2. Pretože možno predpokladať, že dopyt po chladničkách na domácom trhu sa zvýši, 
plán je dodať na export maximálne 25 % z celkovej produkcie všetkých druhov chladničiek určených 
na domáci trh. Pretože je veľký dopyt po 150 l chladničkách, počet vyrobených chladničiek s obje-
mom 250 l a 500 l nemôže prevýšiť polovicu maximálne možného počtu 5 000 chladničiek. Cieľom 
podniku je pri zadaných podmienkach produkcie a odbytu maximalizovať zisk z vyrobených chladni-
čiek. 

Označme  x1, x2, x3  počet vyrobených chladničiek objemu 150 l, 250 l a 500 l, ktoré sú na konci 
mesiaca predané na domácom trhu. Počet 150 l chladničiek vyrobených v danom mesiaci a predaných 
do zahraničia označme  x4.  Potom danú úlohu môžeme zapísať v nasledujúcom tvare 
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 max z(x) = 15x1 + 20 x2 + 22,50x3 + 12,50x4 

x1 + x2 + x3 + x4 ≤ 5000
x1 + x2 + x3 ≤ 3500
x1 + x2 + 2x3 + x4 ≤ 4000

−0,25x1 − 0,25x2 − 0,25x3 + x4 ≤ 0
  x2 + x3 ≤ 2500

 x1, x2, x3, x4 ≥ 0 

Pri konštrukcii štvrtého ohraničenia sme vychádzali z predpokladu, že na export je určených maxi-
málne 25 % z celkovej produkcie chladničiek určených na domáci trh. Túto podmienku možno mate-
maticky vyjadriť ako 

 x4 ≤ 0,25(x1 + x2 + x3) 

a z toho 

 −0,25x1 – 0,25x2 – 0,25x3 + x4 ≤ 0. 

Všimnime si, že 25% sme zobrali z celkovej domácej produkcie a nie z hodnoty 3500, ktorá pred-
stavuje maximálnu domácu produkciu.  

Optimálne riešenie tejto úlohy je: 

 x*1 = 1 000,     x*2 = 2 500,     x*3 = 0,     x*4 = 500,     z(x*) = 71 250. 

3.3  Plánovanie výroby s polotovarmi 

Firma vyrába tri druhy výrobkov A, B, C. Výrobky A, B môžu byť buď finálnymi výrobkami alebo 
polotovarmi, ktoré sa používajú vo výrobe finálnych výrobkov. Výrobok C je len finálnym výrobkom. 
Vo výrobe sa používajú dve limitujúce suroviny S1, S2, ktorých disponibilné množstvá sú porade 
12000 a 8000 merných jednotiek (m. j.). Ostatných výrobných činiteľov je dostatok. Na sklade je 1500 
m. j. polotovaru A. Podľa zmlúv s odberateľmi musí firma dodať aspoň 400 jednotiek výrobku A 
a odbyt zvyšných dvoch výrobkov nie je limitovaný. Technologické koeficienty a jednotkové predajné 
ceny (v  €) sú zadané v nasledujúcej tabuľke (v ktorej znamienka koeficientov sú určené z hľadiska 
vnútrofiremného, čiže spotrebovávané výrobné činitele sú označené kladne, lebo do výroby prichádza-
jú a výstupy majú záporné znamienko, lebo z výroby odchádzajú). Zostavte úlohu lineárneho progra-
movania, na určenie plánu výroby a predaja, ktorý zabezpečí maximálny čistý zisk.  

 
Výrobky Výrobné 

 činitele A B C 
Surovina S1 3 2 0,5 
Surovina S2 0,8 4 1 
Polotovar PA –1 2 3 
Polotovar PB 0 –1 1,8 
Predajná cena 8 21 80 

Čistý zisk závisí od vyrobeného množstva výrobkov A, B, C, ktoré označíme porade x1, x2, x3 a ich 
predaného množstva, ktoré označíme porade x1́, x2́, x3́. Budeme teda uvažovať o šiestich transformač-
ných procesoch, pre ktoré zostavíme znamienkovú štruktúrnu tabuľku v ktorej znamienka koeficientov 
určíme z hľadiska vnútropodnikového, podobne ako vo vyššie uvedenej tabuľke. 

 
Výroba Predaj Výrobné 

 Činitele A B C A B C 
Relačné  

Znamienka 
Disp./požad. 

množstvo 
Surovina S1 3 2 0,5 0 0 0 ≤ 12000 
Surovina S2 0,8 4 1 0 0 0 ≤ 8000 
Polotovar PA –1 2 3 1 0 0 ≤ 1500 
Polotovar PB 0 –1 1,8 0 1 0 ≤ 0 
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Odbyt tov. A 0 0 0 1 0 0 ≥ 400 
Ceny 0 –16 –61,8 8 21 80 → Max 

Pri tvorbe cenových koeficientov v poslednom riadku sme predpokladali, že suroviny sú už nakúpené 
a  ich nespotrebované množstvo nie je možné nejako využiť (napr. odpredať) a teda náklady na ne je 
možné považovať za umŕtvené náklady (sunk costs). Pri výpočte čistého zisku však musíme zohľadniť 
alternatívne náklady (opportunity costs) na polotovary A, B, ktoré môžu byť priamo predané ako vý-
robky ak sa nespotrebujú vo výrobe. Na výrobu výrobku A sa používajú len suroviny, ktoré nemajú 
žiadne alternatívne využitie a teda náklady na výrobu A sú nulové. Pri výrobe jednotkového množstva 
výrobku B sa okrem surovín spotrebujú aj dve jednotky polotovaru A, ktorého predajom sme mohli 
dosiahnuť príjem 16 €. Podobne na výrobu jednotkového množstva výrobku C sa spotrebujú 3 jednot-
ky polotovaru A, ktorého alternatívnym predajom sme mohli dosiahnuť príjem 24 € a 1,8 jednotky 
polotovaru B, čo predstavuje alternatívne náklady vo výške 1,8 21 = 37,8. Celkové alternatívne nákla-
dy na výrobu jednej jednotky výrobku C sú teda 61,8 €. Keďže z hľadiska vnútropodnikového tieto 
náklady predstavujú úbytok ich znamienko v znamienkovej štruktúrnej tabuľke je záporné. Tržba 
z predaja predstavuje príjem firmy a preto jej znamienko je kladné.  

Na základe vytvorenej štruktúrnej tabuľky môžeme zostaviť túto úlohu LP: 

    max z = 0x1 – 16x2 – 61,8x3 + 8x1́ +21x2́ +80x3́ ·→ max 
3x1 + 2x2 + 0,5x3 ≤ 12000 

0,8x1 + 4x2 + x3 ≤ 8000 
–x1 + 2x2 + 3x3 + x1́ ≤ 1500 

 –x2 + 1,8x3 + x2́ ≤ 0 
 x1́ ≥ 400 

 x1,  x2,  x3,  x1́,  x2́,  x3́  ≥  0. 
 

Táto úloha však nemá optimálne riešenie, keďže najväčší zisk je z predaja výrobku C, na ktorý okrem 
podmienok nezápornosti nie je žiadne ohraničenie. V praktických problémoch však neohraničenosť 
zostavenej úlohy často znamená, že niektoré obmedzujúce podmienky neboli pri tvorbe modelu zo-
hľadnené. Tak je tomu aj v tomto prípade, lebo predané množstvo nemôže byť väčšie ako je vyrobené 
množstvo, lebo žiadny výrobok C nebol na sklade. Teda do štruktúrnej tabuľky musíme doplniť riadok 
limitujúci odbyt výrobku C. To nám umožní sformulovať odbytové ohraničenie pre výrobok C v tvare  

–x3 + x3́  ≤  0 

Podobne pre výrobky A, B by bolo treba stanoviť odbytové ohraničenia. Ľahko sa však možno pre-
svedčiť, že tieto sú už dôsledkom ohraničení uvedených prv.  

3.4  Priraďovací problém 

Podnik má k dispozícii 3 druhy strojov S1, S2, S3, na ktorých vyrába 3 druhy výrobkov V1, V2, V3. 
Počet strojových hodín, ktoré označujú, ako dlho prebieha výroba i-tého druhu výrobku na j-tom stroji, 
sú uvedené v tabuľke 3.2. 

Tabuľka 3.2 

 S1 S2 S3 
V1 4 3 2 
V2 6 4 3 
V3 4 4 6 

 Úlohou je priradiť výrobu jednotlivých druhov výrobkov na stroje S1, S2, S3 tak, aby počet strojo-
vých hodín, ktorý je potrebný na vykonanie všetkých prác, bol minimálny. 

Označme priradenie výroby i-tého výrobku k j-tému stroju ako xij. Pritom xij = 1, ak je i-tá výroba 
priradená j-tému stroju, v opačnom prípade xij = 0. Matematická formulácia úlohy LP je potom takáto: 

 min z(x) = 4x11 + 3x12 + 2x13 + 6x21 + 4x22 + 3x23 + 4x31 + 4x32 + 6x33 



 21

x11 + x12 + x13             = 1 
      x21 + x22 + x23       = 1 
            x31 + x32 + x33 = 1 
x11 +     x21 +     x31 +    = 1 
  x12 +     x22 +     x32 +  = 1 
    x13 +     x23 +     x33 = 1 

 x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33, ∈ {0, 1} 

 
Optimálne riešenie úlohy je 

x*11 = 0 x*12 = 1 x*13 = 0 x*21 = 0 x*22 = 0 x*23 = 1 

x*31 = 1 x*32 = 100 x*33 = 0  z(x*) = 100 

Všeobecne možno priraďovací problém zapísať v tvare 

 max z(x) =∑∑
= =

n

j

m

i
jiji xc

1 1

 

 1
1

=∑
=

m

i
jix  pre všetky j = 1, 2, …, n 

 1
1

=∑
=

n

j
jix  pre všetky i = 1, 2, …, m 

 xij ∈ {0, 1} pre všetky i = 1, 2, …, m;   j = 1, 2, …, n 

Z uvedeného je zrejmé, že priraďovací problém je jednou z možných modifikácií dopravnej úlohy 
a spadá do triedy úloh nazývané distribučné problémy. 

Podmienka aby štruktúrne premenné nadobúdali len binárne hodnoty je špeciálnym prípadom do-
datočných podmienok na premenné v úlohe LP, ktoré možno vo všeobecnom prípade zapísať v tvare 

xj ∈ Dj  pre (niektoré)  j ∈{1,..., n}. 

V prípade, že Dj := {0, ±1, ±2,...} pre všetky j ∈{1,..., n} hovoríme o úlohe celočíselného progra-
movania a jej riešenie vyžaduje špeciálne algoritmy.  

3.5  Úloha výberu portfólia 

Problém výberu portfólia vzniká napríklad vtedy, keď treba rozdeliť určitú sumu peňazí medzi via-
cero investičných možností. Zložkami výberu môžu byť rôzne druhy cenných papierov, dlhopisy, roz-
ličné projekty na získanie alebo zriadenie nových podnikov. Svojou podstatou sa problematika výberu 
portfólia radí k alokačným (priraďovacím) problémom. Takúto úlohu možno formulovať na rôznych 
úrovniach matematickej zložitosti a pri aplikácii rôznych metód riešenia. Napríklad účelová funkcia na 
maximalizáciu býva častejšie nelineárna ako lineárna. Ďalej len na ilustráciu možnosti použitia lineár-
neho programovania uvedieme veľmi zjednodušený problém výberu portfólia, ktorý je založený na 
predpokladoch linearity. 

Predpokladajme, že vedenie podniku sa rozhodlo investovať 10 000 €. Finančné oddelenie podniku 
poskytne údaje o očakávaných výnosoch zo všeobecných akcií, preferovaných akcií, dlhopisov podni-
ku, štátnych dlhopisov a úspor v banke. Jednotlivé údaje o očakávaných ročných výnosoch z jednotli-
vých možností investovania uvádzame v tabuľke 3.3. 

Tabuľka 3.3 

Možnosti  
investovania 

Očakávaný 
ročný výnos 

Všeobecné akcie 4 % 
Preferované akcie 7 % 
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Dlhopisy podniku 11 % 
Štátne dlhopisy 6 % 
Úspory v banke 5 % 

Predpokladajme ďalej, že uvedené výnosy sú relatívne stabilné, a teda pre horizont prijímaného 
rozhodnutia sú konštantné (tento predpoklad je veľmi zjednodušujúci, pretože rozhodnutie v podob-
ných otázkach vyžaduje v praxi prihliadať aj na rizikový faktor pre každú z investičných možností). 
Ako ciele rozhodnutia sú stanovené určité podmienky, ktoré treba pri investovaní sumy peňazí brať do 
úvahy: 

1. Investovanie do všeobecných a preferovaných akcií nemôže byť väčšie ako 25 % celkových dis-
ponibilných investičných prostriedkov (10 000 €). 

2. Investovanie do štátnych dlhopisov nemôže byť menšie ako množstvo úspor v banke. 
3. Investovanie do dlhopisov podniku a štátnych dlhopisov nemôže byť väčšie ako 50 % celkových 

vynaložených investícií. 
Cieľom vedenia podniku je prijať také rozhodnutie, aby bol maximalizovaný očakávaný ročný vý-

nos, a zároveň by sa rešpektovali všetky stanovené podmienky.  
Premenné x1, x2, x3, x4 a x5 budú predstavovať množstvá investičných prostriedkov, ktoré majú byť 

pridelené na nákup všeobecných akcií, preferovaných akcií, dlhopisov podniku, štátnych dlhopisov 
alebo na úspory v banke. Potom možno úlohu LP formulovať takto: 

 max z(x) = 0,04x1 + 0,07x2 + 0,11x3 + 0,06x4 + 0,05x5 

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 ≤ 10 000
x1 + x2 ≤ 2 500

  −x4 + x5 ≤ 0
−x1 − x2 + x3 + x4 − x5 ≤ 0

 x1, x2, x3, x4, x5 ≥ 0 

Posledné ohraničenie sme dostali z tretej podmienky na investovanie do dlhopisov podniku a štát-
nych dlhopisov (nemôže byť väčšie ako 50 % celkových investičných prostriedkov), čo možno mate-
maticky vyjadriť v tvare 

 x3 + x4 ≤ 0,5(x1 + x2 + x3 + x4 + x5) 
a po úprave 
 −x1 − x2 + x3 + x4 − x5 ≤ 0. 

Optimálne riešenie úlohy je 

x*1 = 2 500  x*2 = 0  x*3 = 2 500  x*4 = 2 500  x*5 = 2 500  

z(x*) = 650. 

3.6  Rozloženie rizika pôžičiek 

Banka zriadila pobočku, ktorá má slúžiť ako peňažný ústav pre študentov. Vyčlenila pritom pre 
študentov 15 mil. € na pôžičky, ktoré môžu nadobudnúť tri základné formy: pôžička na štúdium s ruči-
teľom, pôžička na štúdium bez ručiteľa a pôžička na nákup bytu. Banka poskytuje pôžičky na základe 
určitých podmienok. Ročné zúročenie pôžičky na štúdium s ručiteľom je 5 % z požičanej sumy, bez 
ručiteľa 8 % z požičanej sumy a na nákup bytu je ročný úrok z požičanej sumy 9 %. Na základe pred-
chádzajúcich skúseností sa manažment banky rozhodol, že nie viac ako 10 % z celkového rozpočtu 
určeného na pôžičky je možné použiť na štúdium bez ručiteľa, nie viac ako 25 % na nákup bytu, ale 
najmenej 30 % z rozpočtu musí byť poskytnutých na pôžičky určené na štúdium (s ručiteľom aj bez 
ručiteľa). Okrem toho banka poskytuje aj bežné komerčné pôžičky podnikateľom. Ročný úrok je 10 % 
z požičanej sumy. Každá pôžička prináša pritom pre banku určité riziko. Analytické oddelenie banky 
určilo odhad rizika pre jednotlivé pôžičky (na štúdium s ručiteľom, na štúdium bez ručiteľa, na byt a 
podnikateľom) 1:4:3:1. Portfólio rozloženia rizika pôžičiek nesmie prekročiť hodnotu 1,75 z celkovej 
vypožičanej sumy. Úlohou je určiť takú skladbu pôžičiek, ktorá by priniesla banke maximálny výnos z 
úrokov. 

Zápis úlohy LP (v mil. eur): 
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 max z(x) = 0,05x1 + 0,08x2 + 0,09x3 + 0,10x4 

x1 + x2 + x3 + x4 ≤ 15 
  x2 ≤ 1,5 
  x3 ≤ 3,75

x1 + x2 ≥ 45 
−0,75x1 − 2,25x2 + 1,25x3 − 0,75x4 ≤ 0 

 x1, x2, x3, x4 ≥ 0 

Piate ohraničenie vychádza z predpokladu; že pri odhadnutom pomere rizika pôžičiek 1:4:3:1 ne-
smie portfólio jeho rozloženia prekročiť hodnotu 1,75 z celkovej vypožičanej sumy: 

 x1 + 4x2 + 3x3 + x4 ≤ 1,75(x1 + x2 + x3 + x4) 

a po úprave 

 −0,75x1 + 2,25x2 + 1,25x3 − 0,75x4 ≤ 0 

Optimálne riešenie úlohy je (v mil. €) 

x*1 = 3 x*2 = 1,5 x*3 = 0 x*4 = 10,5 z(x*) = 1,32. 

3.7  Optimalizácia osevných plôch 

Iným príkladom využitia lineárneho programovania môže byť oblasť poľnohospodárskej produkcie. 
Predpokladajme, že poľnohospodárska farma má vo vlastníctve 200 ha pôdy bonity A a 95 ha pôdy 
bonity B. Túto pôdu chce osiať troma poľnohospodárskymi plodinami P1, P2, P3 tak, aby náklady na 
osev boli minimálne. Údaje o priemerných výnosoch, plánovanej minimálnej potrebe a nákladoch na 
osev jednotlivých plodín sú uvedené v tabuľke 3.4. 

Tabuľka 3.4 

Náklady na osev (v €) Priemerné výnosy (t/ha)  
P1 P2 P3 P1 P2 P3 

Bonita A 1 50 95 1 40 3,7 2,9 3,1 
Bonita B 1 95 1 34 1 75 2,9 2,4 2,4 
Minimálna potreba (t)  350 200 300 

Úlohou je určiť osev i-tej plochy j-tou kultúrou na výmere xij. Potom možno úlohu zapísať v tvare: 

 min z(x) = 1 50x11 + 95x12 + 1 40x13 + 1 95x21 + 1 34x22 + 1 75x23 

x11 + x12 + x13 ≤ 200 
   x21 + x22 + x23 ≤ 95 
    

3,7x11 +   2,9x21 ≥ 350 
 2,9x12 + 2,4x22 ≥ 200 
   3,1x13 + 2,4x23 ≥ 300 

 x11, x12, x13, x21, x22, x23 ≥ 0 

Optimálne riešenie úlohy je 

x*11 = 94,59 x*12 = 8,63 x*13 = 96,77 x*21 = 0 x*22 = 72,9 x*23 = 0 

z(x*) = 383 26,67 

3.8  Optimalizácia počtu súprav (kompletov) 

Podnik vyrába súpravu, ktorú tvoria 3 výrobky V1, V2, a V3 pomocou 4 technológií. Na ich výrobu 
spotrebúva surovinu S, ktorej má k dispozícii 25 000 jednotiek. Ďalej sú na produkciu výrobkov po-
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trebné 3 polovýrobky P1, P2, a P3, ktoré podnik vyrába aj spotrebúva vo vlastnej réžii. Začiatočná zá-
soba polovýrobku P1 je 1 500 jednotiek a polovýrobku P3 1 700 jednotiek. Polovýrobok P2 nie je na 
začiatku uvažovaného obdobia k dispozícii. V súprave musia byť výrobky v pomere 5:2:3. Techno-
logické koeficienty spotreby pre jednotlivé výrobky a polovýrobky uvádzame v tabuľke 3.5. 

Tabuľka 3.5 
 Technológia 
 1. 2. 3. 4. 
Surovina S −3 −9 −7 −2 
Polovýrobok P1 −4 3 −2 2 
Polovýrobok P2 −2 −1 0 4 
Polovýrobok P3 0 2 3 −2 
Výrobok V1 5 2 6 4 
Výrobok V2 4 4 0 2 
Výrobok V3 3 1 1 0 

Na rozlíšenie množstiev vstupov a výstupov vo výrobnom procese záporné hodnoty v tabuľke 
označujú spotrebu suroviny alebo polovýrobkov P1, P2, a P3 v jednotlivých technológiách. Kladné 
hodnoty vyjadrujú množstvo vyprodukovaných jednotiek príslušných polovýrobkov a hotových vý-
robkov prostredníctvom jednotlivých technológií. 

Premenné x1, x2, x3, x4 budú označovať hľadané intenzity využitia jednotlivých výrobných techno-
lógií. Ďalej zavedieme premennú x5, ktorá bude označovať počet súprav. Cieľom je zabezpečiť výrobu 
maximálneho počtu súprav. 

Pretože výrobok V1 je produkovaný všetkými 4 výrobnými technológiami a v jednej súprave musí 
byť 5 jednotiek tohto výrobku, príslušné ohraničenia možno zapísať ako 

 5
4321

5
4625 xxxxx

≥
+++  

z čoho 

 5x1 + 2x2 + 6x3 + 4x4 − x5 ≥ 0 

alebo obrátene 

 −5x1 − 2x2 − 6x3 − 4x4 + x5 ≤ 0 

Ohraničenie je v tvare „≥“ (resp. „≤“), pretože počet vyprodukovaných jednotiek výrobku V1 ne-
smie byť menší ako celkový počet vyrábaných súprav násobený piatimi. 

Rovnakým spôsobom možno zapísať podmienky výroby výrobkov V2 a V3. Úlohu lineárneho prog-
ramovania potom možno zapísať v tvare 

 Max z(x) = x5 

3x1 + 9x2 + 7x3 + 2x4   ≤ 25 000
4x1 − 3x2 + 2x3 − 2x4   ≤ 1 500
2x1 + x2 −  4x4   ≤ 0

  −x2 − 3x3 + 2x4   ≤ 1 700
−5x1 − 2x2 − 6x3 − 4x4 + 5x5 ≤ 0
−4x1 − 4x2 −  2x4 + 2x5 ≤ 0
−3x1 − x2 − x3 +  3x5 ≤ 0

 x1, x2, x3, x4, x5 ≥ 0 

Optimálne riešenie úlohy je (v úlohe opäť pre zjednodušenie zanedbávame požiadavku celočísel-
nosti): 

x*1 = 2 571,19 x*2 = 1 416,95 x*3 = 0 x*4 = 2 266,95 x*5 = 3 043,50 

z(x*) = 3 043,503 

V prípade riešenia úlohy pomocou algoritmov celočíselného programovania by optimálnym rieše-
ním bolo 
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x*1 = 2 571 x*2 = 1 417 x*3 = 0 x*4 = 2 267 x*5 = 3 043 z(x*) = 3 043 

Tu je namieste upozornenie, že celočíselné riešenie nie je vždy možné dostať zaokrúhlením riešenia 
s reálnymi zložkami, tak ako to náhodou vyšlo v uvedenom príklade. 

V literatúre sa často uvádzajú aj iné oblasti využitia úloh lineárneho programovania, napríklad pri 
zmiešavaní leteckých benzínov, pri radiačnej terapii v oblasti medicíny, pri kontrole znečistenia 
ovzdušia, pri výstavbe veľkých vodných diel a podobne. 

3.9  Cvičenia 

1. Pracovný deň na policajnom oddelení mestskej časti Petržalka je rozdelený do štyroch pracovných 
zmien: od 12:00 do 18:00, od 18:00 do 24:00, od 24:00 do 6:00 a nakoniec od 6:00 do 12:00. Na 
jednotlivých zmenách je potrebný nasledujúci počet pracovníkov: 5 pracovníkov od 6:00 do 12:00, 
12 pracovníkov od 12:00 do 18:00, 6 od 18:00 do 24:00 a 15 od 24:00 do 6:00. Všetci pracovníci 
pracujú vždy dve šesťhodinové pracovné zmeny. Pracovníci pracujúci v po sebe idúcich zmenách 
dostávajú €12 za hodinu, zatiaľ čo pracovníci, ktorých pracovné zmeny nenasledujú po sebe do-
stávajú €18 za hodinu. Zostavte úlohu LP ktorá umožní určiť minimálne náklady, pri ktorých sú 
splnené podmienky na obsadenosť pracovných zmien na policajnom oddelení. 

2. Firma Monet vyrába štyri typy rámov na obrazy, ktoré označíme R1, R2, R3, R4. Tieto štyri typy 
sa líšia veľkosťou, tvarom a množstvom použitého materialu. Každý typ vyžaduje určité množstvo 
odbornej práce, kov a sklo v množstve udanom v tejto štruktúrnej tabuľke, pod ktorou je riadok 
udávajúci maximálny odbyt jednotlivých rámov: 

  R1 R2 R3 R4 
Disponibilné 

množstvo 
Práca [h] 2 1 3 2 4000 
Kov  [kg] 4 2 1 2 6000 
Sklo [kg] 6 2 1 2 10000 
Zisk [€] 6 2 4 3 max. 
Odbyt [ks] 1000 2000 500 1000  

Zostave úlohu LP, ktorá umožní určiť výrobný plán s maximálnym ziskom.  

3. Potravinárska firma vyrába dva druhy koláčov: syrový koláč a jablkový koláč. V ľubovoľnom dni 
môže pekáreň upiecť najviac 65 koláčov. Náklady na výrobu jedného koláča, a denný dopyt po 
koláčoch, ktorý musí byť uspokojený načas sú uvedené v Tabuľke 1.Koláče môžu byť skladované 
a náklady na skladovanie počas jedného dňa činia 50 centov za syrový koláč a 40 centov za jabl-
kový koláč. Zostavte úlohu LP, ktorej riešenie určí s akými minimálnymi nákladmi je možné 
uspokojiť dopyt v troch nasledujúcich dňoch. 

       
Tabuľka 1 Deň 1 Deň 2 Deň 3 
  Dopyt Náklady Dopyt Náklady Dopyt Náklady 
Syrový 40 3.00 € 30 3.40 € 20 3.80 € 
Jablkový 20 2.50 € 30 2.80 € 10 3.40 € 

4. Istá chemická firma vyrába tri chemikálie, ktoré označíme A, B, C. Tieto chemikálie sú vyrábané 
prostredníctvom dvoch výrobných procesov: 1 a 2. Jedna hodina činnosti procesu 1 stojí 4 € a vy-
produkuje 3 jednotky A , 1 jednotku B a 1 jedn. C. Náklady na jednu hodinu činnosti procesu 2 sú 
1 € a vyrobí sa 1 jednotka A a 1 jedn. B. Na uspokojenie požiadaviek spotrebiteľov treba denne vy-
robiť aspoň 10 jednotiek A, 5 jednotiek B a 3 jednotky C. Určte koľko hodín denne musia bežať 
jednotlivé výrobné procesy ak majú byť splnené požiadavky spotrebiteľov. 

5. Firma na výrobu futbalových lôpt sa musí rozhodnúť, koľko lôpt vyrobí každý mesiac počas šesť-
mesačného plánovacieho obdobia. Predpokladaný dopyt pre nasledujúcich šesť mesiacov je vyjad-
rený číslami: 1000, 1500, 3000, 3500, 2500, 1000. Firma chce načas uspokojiť uvedený dopyt pri-
čom vie, že momentálne má na sklade 500 kusov lôpt a na uspokojenie dopytu môže použiť výro-
bu v bežnom mesiaci ako aj skladové zásoby. Výrobné kapacity umožňujú vyrobiť maximálne 
3000 lôpt v každom mesiaci a uskladniť možno najviac 1000 lôpt. Predpokladané výrobné náklady 
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na jednu loptu v nasledujúcich šiestich mesiacoch sú:  12,50 €, 12,55 €, 12,70 €, 12,80 €, 12,85 €, 
12,95 €. Mesačné náklady na skladovanie jednej lopty sú 5% výrobných nákladov v danom mesia-
ci, čo predstavuje náklady na skladovanie plus viazané finančné zdroje. Predajnú cenu lopty firma 
nepovažuje za relevantnú pre stanovenie výrobného plánu, lebo predpokladá, že všetok dopyt bude 
uspokojený v danom mesiaci, bez ohľadu na to aká je cena lopty. Zostavte úlohu LP, ktorá firme 
umožní stanoviť taký výrobný plán, ktorý minimalizuje celkové náklady - výrobné plus skladova-
cie.  

6. Pri rieke Váh sú tri továrne, označme ich T1, T2, T3, ktoré  znečisťujú rieku vypúšťaním odpadu 
obsahujúceho dva typy znečisťujúcich látok L1, L2. Ak sú látky z každej továrne pred vypustením 
do rieky upravené, zamorenie rieky sa zníži. Úprava každej tony odpadu z továrne T1 stojí 150 € a 
úpravou sa zníži obsah látky L1 o 0,1 tony a látky L2 o 0,45 tony. Náklady na úpravu každej tony 
odpadu z továrne T2 sú 100 € a úpravou sa zníži obsah L1 o 0,2 tony a látky L2 o 0,25 tony. Ná-
klady na úpravu každej tony odpadu z továrne T3 sú 200 €, čím sa zníži obsah L1 o 0,4 tony a L2 
o 0,3 tony. Štát chce znížiť znečistenie rieky látkou L1 aspoň o 30 ton a látkou L2 aspoň o 40 ton. 
Určte ako dosiahnuť požadované zníženie znečistenia rieky s minimálnymi nákladmi.  

7. Odevná firma vyrába košele a nohavice. Na ušitie košele sa spotrebuje 2m2 látky a na jedny no-
havice 3m2.V nadchádzajúcich dvoch mesiacoch musia byť načas splnené tieto objednávky: v 
prvom mesiaci 1000 košieľ a 1500 nohavíc; v druhom mesiaci 1200 košieľ a 1400 nohavíc. V jed-
notlivých mesiacoch sú k dispozícii tieto zdroje: v prvom mesiaci 9000 m2 a v druhom mesiaci 
6000 m2 látky. Látku, ktorú nespotrebujú vo výrobe v prvom mesiaci možno použiť v druhom me-
siaci. V kažom mesiaci na výrobu každého z dvoch artiklov sú jednotkové náklady 4 € v riadnom 
pracovnom čase a 8 € pri práci nadčas. V jednom mesiaci môže byť v riadnom pracovnom čase 
vyrobených najviac 2500 kusov odevu a ľubovoľné množstvo v nadčasových hodinách. Na konci 
každého mesiaca odevy na sklade sú zaťažené skladovými nákladmi 3 € za kus.  Zostavte úlohu 
LP na určenie výrobného plánu, ktorý umožní splniť včas zadané objednávky s minimálnymi nák-
ladmi. Predpokladáme, že na začiatku prvého mesiaca je na sklade 100 košieľ a 200 nohavíc. 

8. 4 činnosti môžu byť vykonané na 5 strojoch. Každý stroj môže byť priradený najviac jednej čin-
nosti. Čas potrebný na vykonanie činnosti na každom stroji je daný v nasledujúcej abuľke. 
Zostavte úlohu LP pomocou ktorej je možné urobiť také priradenie činností a strojov, ktoré bude 
minimalizovať čas potrebný na dokončenie činností. 

  Činnosť 
  1 2 3 4 

1 14 5 8 7
2 2 12 6 5
3 7 8 3 9
4 2 4 6 10

Stroj 

5 5 5 4 8

9. Firma vyrába dva druhy parfémov Brutte a Chanelle. Surovinu potrebnú na výrobu oboch druhov 
nakupuje firma za 35 €/kg. Spracovaním 1 kg suroviny v laboratóriu počas 1 hodiny sa získa 3 dcl 
toaletnej vody Brute a 4 dcl toaletnej vody Chanelle. Toaletná voda Brute sa predáva za 7 €/dcl 
a toaletná voda Chanelle sa predáva za 6 €/dcl. Firma má možnosť ďalším laboratórnym spracova-
ním toaletnej vody získať luxusný parfém. Laboratórnym spracovaním 1 dcl toaletnej vody počas 
3 hodín a s dodatočnými nákladmi 4 € sa získa 1 dcl parfému Brutte, ktorý sa predáva za 18 €/dcl. 
Laboratórnym spracovaním 1 dcl toaletnej vody Chanelle počas 2 hodín s dodatočnými nákladmi 
4 € sa získa 1 dcl parfému Chanelle, ktorý sa predáva za 14 €/dcl. Ročný fond pracovného času la-
boratória firmy je 6000 hod. a firma má možnosť nakúpiť ročne najviac 4 tony základnej suroviny. 
Sformulujte úlohu LP, ktorá umožní firme maximalizovať jej ročný čistý zisk. Predpokladajme, že 
cena laboratórnych prác tvorí fixné náklady.  
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§ 4  EKVIVALENTNÉ TVARY ÚLOH LINEÁRNEHO PROGRAMOVANIA 

Ako sme videli v predchádzajúcich odsekoch, matematická formulácia úloh lineárneho programo-
vania môže viesť k rôznym tvarom ohraničujúcich podmienok a k jednému z dvoch cieľov. Cieľom 
úlohy môže byť buď maximalizácia niektorého prostriedku (úlohu vtedy nazývame maximalizačnou 
úlohou), alebo je cieľom minimalizácia (a vtedy hovoríme, že je to úloha minimalizačná). Všetky 
tieto úlohy sú však špeciálnym prípadom nasledujúcej všeobecnej úlohy lineárneho programovania. 

4.1  Všeobecný tvar úlohy lineárneho programovania 

Hovoríme, že úloha lineárneho programovania je vo všeobecnom tvare, ak jej matematická formu-
lácia je nasledujúca: 

Treba nájsť n-ticu čísel (x1, …, xn), v ktorej nadobúda požadovanú extremálnu hodnotu (optimálnu 
hodnotu, ktorú označíme symbolom opt, ktorý predstavuje buď maximalizáciu alebo minimalizáciu) 
lineárna funkcia n premenných, nazývaná účelová funkcia 

 z = c1x1 + … + cnxn  →  opt (3.1) 

za podmienok 
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 (3.2) 

 xj ≥ 0     (j ∈ J) (3.3) 

kde 0 ≤ r ≤ m  a  J ⊂ {1, …, n} je množina indexov tých premenných, ktoré spĺňajú podmienky nezá-
pornosti a môže byť poprípade aj prázdna. Nerovnicové ohraničenia môžu mať znamienka nerovnosti 
oboch typov. V teoretických úvahách budeme niekedy uvažovať len o nerovniciach toho istého typu, 
čo však neovplyvní platnosť záverov aj pre všeobecný prípad.  

Konkrétne úlohy lineárneho programovania sa môžu od uvedeného všeobecného tvaru líšiť v tom, 
že sa v nich nevyskytujú rovnicové ohraničenia alebo nerovnicové ohraničenia. Taktiež sa nemusia 
explicitne vyskytovať podmienky nezápornosti (ak J = Ø), hoci nie je vylúčené, že tieto sú implicitne 
zahrnuté v ohraničeniach (3.2). 

4.2  Nerovnicový tvar úlohy LP 

Je to špeciálny prípad úlohy 4.1, v ktorej je r = 0 (to znamená, chýbajú rovnicové ohraničenia), 
a prípadné ohraničenia na znamienka premenných sú zahrnuté v štruktúrnych ohraničeniach. Teda je 
to úloha, v ktorej treba určiť optimum účelovej funkcie 
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Každá úloha LP je ekvivalentná s úlohou LP v nerovnicovom tvare, ktorá má rovnakú množinu 
prípustných riešení a teda aj množinu optimálnych riešení. Totiž každú rovnicu  

1 1 n na x a x b+ + =L  

Možno nahradiť ekvivalentnou sústavou dvoch nerovníc  

1 1

1 1

n n

n n

a x a x b
a x a x b

+ + ≤
+ + ≥
L

L
 

Takúto transformáciu úlohy LP v ktorej (niektoré) rovnice nahradíme nerovnicami nazveme trans-
formácia typu 1.  

4.3  Kanonický tvar úlohy LP na maximum (minimum) 

Je to špeciálny tvar nerovnicovej úlohy LP v ktorej maximalizujeme účelovú funkciu pričom všet-
ky nerovnosti v štruktúrnych ohraničeniach sú typu  ≤  a všetky premenné sú nezáporné. Teda je to 
úloha LP v tvare  
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 x1,.x2,..., xn  ≥  0 

Maticový tvar jej zápisu je  max{cTx |  Ax ≤ b,  x ≥ 0}, kde vektory považujeme za stĺpcové vektory. 
Kanonická úloha na minimum má podobný tvar, len účelová funkcia sa minimalizuje a všetky ne-

rovnosti sú typu ≥.V maticovom tvare ju možno zapísať ako  min{ cTx |  Ax ≥ b,  x ≥ 0}. 
Úlohy LP v kanonickom tvare majú tú výhodu, že sa pre ne jednoducho formulujú a dokazujú nie-

ktoré tvrdenia z teórie duality. Kanonická úloha na minimum je ekvivalentná s kanonickou úlohu na 
maximum, lebo minimalizáciu účelovej funkcie  z(x)  možno zmeniť na maximalizáciu opačnej účelo-
vej funkcie  –z(x)  na základe identity 

 min z(x) = –max (–z(x)) 

Túto identitu možno zrejme zapísať v ekvivalentnom tvare  

max z(x) = –min (–z(x)) 

a transformáciu úlohy LP na základe niektorej z týchto dvoch identít nazveme transformácia typu 2. 
Okrem toho každú nerovnicu  

1 1 nna x a x b+ + ≥L  
možno vynásobením –1 zmeniť na nerovnicu  

1 1( ) ( )
nna x a x b− + + − ≤ −L  

a transformáciu úlohy LP v ktorej (niektoré) ohraničenia prenásobíme číslom –1 nazveme transfor-
mácia typu 3. 

Budeme hovoriť, že dve úlohy LP sú ekvivalentné ak jednu z nich možno pretransformovať na 
druhú použitím transformácií typu 1–3 konečný počet krát. Zrejme ekvivalentné úlohy LP majú rov-
nakú množinu prípustných i optimálnych riešení. Obrátene však úlohy s rovnakou množinou prípust-
ných riešení nemusia byť ekvivalentné.  

4.4  Štandardný tvar úlohy LP 

Hoci nerovnicové tvary úloh LP sú výhodné z teoretického hľadiska, praktické algoritmy pre rieše-
nie úloh lineárneho programovania sú však vypracované zväčša pre úlohy s ohraničujúcimi podmien-
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kami v rovnicovom tvare, v ktorých všetky premenné splňujú podmienky nezápornosti. Sú to teda 
úlohy zapísané v tvare  
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Ako sme už uviedli rovnice možno pretransformovať na nerovnice použitím transformácie typu 2 
s tým istým počtom premenných. Obrátene to však neplatí a nerovnice možno previesť na rovnice len 
za cenu zvýšenia počtu premenných (ak chceme zachovať lineárnosť použitých vzťahov). Nerovnicu  

1 1i in n ia x a x b+ + ≤L  

je možno nahradiť dvoma lineárnymi ohraničeniami 
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Premennú  vi  nazývame doplnková premenná a predstavuje hodnotu o ktorú treba doplniť ľavú stra-
nu nerovnice aby vznikla rovnosť. Podobne nerovnicu  

1 1i in n ia x a x b+ + ≥L  
možno upraviť na rovnicu ak od ľavej strany odčítame nezápornú premennú  vi  a teda danú nerovnicu 
je možno nahradiť dvoma ohraničeniami  
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Premennú  vi  nazývame prebytková premenná a predstavuje hodnotu o ktorú ľavá strana nerovnice 
prevyšuje pravú stranu tejto nerovnice. Doplnkové a prebytkové premenné nazývame spoločným ná-
zvom sklzové premenné (resp.rezervné premenné, keďže udávajú s akou rezervou je dané nerovnico-
vé ohraničenie splnené oproti ohraničeniu s rovnosťou). Transformáciu úlohy LP v ktorej (niektoré) 
nerovnice nahradíme rovnicami s využitím sklzových premenných nazývame transformácia typu 4.  

Ešte si všimnime ako možno voľné premenné v úlohe LP pretransformovať na úlohu s nezáporný-
mi premennými. Z vlastností reálnych čísel je známe, že každé reálne číslo možno vyjadriť ako rozdiel 
dvoch nezáporných reálnych čísel pričom toto vyjadrenie nie je jednoznačné, napr. 8 = 8 – 0 = 9 – 1 = 
23 – 17 a podobne  –5 = 0 – 5 = 2.6 – 7,6. Túto nejednoznačnosť odstránime tak, že si zavedieme dve 
funkcie reálneho argumentu  

: max(0, )
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x x
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Z ktorých prvú nazývane kladná časť čísla x a druhú záporná časť čísla x čo je snáď trochu zavádzajú-
ce, lebo obe tieto hodnoty sú nezáporné reálne čísla. Ľahko možno overiť že platí identita 

x x x+ −= −  

a transformáciu úlohy LP v ktorej sme všetky voľné premenné nahradili rozdielom dvoch nezáporných 
premenných nazveme transformácia typu 5. 

Budeme hovoriť, že nejaká úloha LP, U2, vznikla redukciou úlohy  U1 (alebo tiež, že  U1  je redu-
kovateľná na  U2 ) ak úlohu  U2 možno dostať z danej úlohy U1 použitím transformácií typu 1–5 ko-
nečný počet krát. Teda ekvivalentnosť úloh LP je špeciálny prípad vzťahu redukovateľnosti. Reduko-
vateľnosť však vo všeobecnosti nezachováva množinu prípustných riešení. Aj v prípade redukovanej 
úlohy však vieme každému prípustnému (resp. optimálnemu) riešeniu  (x+, x-, v)  redukovanej úlohy 
jedno-jednoznačne priradiť prípustné (resp. optimálne) riešenie pôvodnej úlohy a to tak, že jednodu-
cho vynecháme všetky sklzové premenné tvoriace vektor v a pôvodný vektor x štruktúrnych premen-
ných dostaneme zo vzťahu x x x+ −= − . Teda všetky úlohy LP uvedené v 4.1 – 4.5 sú redukovateľné 
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jedna na druhú. Špeciálne každá úloha LP je redukovateľná na štandardnú úlohu LP. To využijeme na 
to, že keď v ďalšom texte uvedieme nejakú metódu riešenia pre jeden z uvedených tvarov úloh, bude 
možné touto metódou (aspoň principiálne) vyriešiť ľubovoľnú úlohu LP. 

4.5  Cvičenia 

1. Upravte nasledovné úlohy LP na kanonický tvar 
(a)  Min x1 + 2x2   (b) Max 2x1 + 2x2   (c) Min  x1 + x2   
  x1 + 4x2 ≤ 21   1x1 + 3x2 ≤ 12   1x1 + 3x2 ≤ 12 
  2x1 + x2 ≥ 7   3x1 + 1x2 ≥ 13   2x1 + 1x2 ≥ 13 
  x1 + 1,5x2 ≤ 21   1x1 – 1x2 = 3   1x1 – 1x2 =  3 
  –2x1 + 6x2 ≥ 0   x1,  ≥ 0    x2 ≤  0 
  x1,  x2 ≥ 0           

2. Úlohy z predchádzajúceho cvičenia redukujte na štandardný tvar.  

3. K úlohám zostaveným v Cvičeniach 2.4 utvorte redukciu na štandardný tvar. Vysvetlite význam 
prípadných sklzových premenných, ktoré ste pri redukcii museli použiť.  

§ 5  GRAFICKÁ METÓDA RIEŠENIA ÚLOH LP 

Grafické riešenie úloh LP je vhodné len pre úlohy s dvoma alebo troma štruktúrnymi premennými 
a slúži najmä pre lepšie pochopenie postupu ich riešenia, ako aj pri geometrickej interpretácii simple-
xovej metódy. Reálne úlohy LP majú častokrát stovky premenných i štruktúrnych ohraničení a takéto 
úlohy je možné riešiť len algebraickou metódou a s využitím účinných algoritmov implementovaných 
na počítačoch. Nájdenie optimálneho riešenia úlohy LP s dvoma premennými grafickou metódou bu-
deme ilustrovať na nasledujúcom príklade. 

5.1  Maximalizačný problém – úloha o zmesi 

Výskumný ústav testuje dva druhy priemyselných hnojív H1 a H2, ktorých kombináciou by sa malo 
zabezpečiť zvýšenie hektárových úrod. Priemyselné hnojivá sa vyrábajú z 15 druhov surovín. Tri zdro-
je má ústav obmedzené – špeciálnu prísadu vyrábanú osobitnou technológiou, elektrickú energiu a 
vápnik. Pri výrobe 1 tony prvého druhu hnojiva sa spotrebuje 1 kg špeciálnej prísady a 4 kWh elek-
trickej energie, pričom ako odpad zostane 1 kg vápnika. Pri výrobe 1 t druhého druhu hnojiva sa spot-
rebuje 1 kg špeciálnej prísady, uvoľní sa energia, ktorá pomocou generátora zabezpečí vyprodukova-
nie 4 kWh elektrickej energie a spotrebujú sa 4 kg vápnika. Ústav má k dispozícii 10 kg špeciálnej 
prísady, z elektrickej siete môže odoberať maximálne 20 kWh a k dispozícii je 10 kg vápnika vyrobe-
ného vo vlastnej réžii. Vzhľadom na zloženie pôdy by kombinácia hnojív mala obsahovať minimálne 
6 kg horčíka, pričom 1 t hnojiva H1 ho obsahuje 2 kg a H2 1 kg. Ak sú predajné ceny prvého hnojiva 
300. € a druhého 800. €, treba určiť, aká skladba výroby hnojív prinesie výskumnému ústavu maxi-
málny príjem. Ak maximalizujeme príjem v stovkách euro môžeme túto úlohu zapísať v tvare . 

 max z(x) = 3x1 + 8x2 

 x1 + x2 ≤ 10 (1) 

 4x1 − 4x2 ≤ 20 (2) 

 −x1 + 4x2 ≤ 10 (3) 

 2x1 + x2 ≥ 6 (4) 

 x1 ≥ 0 (5) 

 x2 ≥ 0 (6) 
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Jednotlivé nerovnice z ohraničení úlohy zakreslíme do obrázku 5.1 a určíme oblasť ich riešenia. 
Pretože musia byť splnené podmienky nezápornosti (xj ≥ 0) pripustné hodnoty premenných x1 a x2 
ležia v prvom kvadrante dvojrozmerného priestoru (prienik ohraničení (5) a (6)). 

 

Obr. 5.1 

Každá z nerovníc rozdeľuje dvojrozmerný priestor (rovinu) na dva polpriestory (polroviny). V jed-
nom je nerovnica splnená, v druhom nie. Hranicou, rozdeľujúcou dva zodpovedajúce polpriestory, je 
priamka, na ktorej je príslušná nerovnica splnená ako rovnosť. Polpriestor, ktorý zodpovedá prísluš-
ným nerovniciam, určujeme na základe splnenia, resp. nesplnenia zodpovedajúcej nerovnice pre nie-
ktorý vybraný bod mimo hraničnej priamky. Ak v zvolenom bode je nerovnosť splnená, tak celý po-
lpriestor, určený hraničnou priamkou a týmto bodom je množinou všetkých riešení danej nerovnice. 
Ak nerovnosť pre tento zvolený bod neplatí, tak množinou riešení danej nerovnice je tá z dvoch pol-
rovín určených hraničnou priamkou, ktorá tento bod neobsahuje. 

Napríklad nerovnica 

 x1 + x2 ≤ 10 

rozdeľuje rovinu na dve polroviny. Pritom hranicou, ktorá ich rozdeľuje je priamka určená rovnicou 

 x1 + x2 = 10, 

ktorá je na obrázku 5.1 označená číslom 1. Pod touto priamkou leží polpriestor, kde je nerovnica x1 + 
x2 ≤ 10 splnená, lebo za vybraný bod môžeme zvoliť napríklad počiatok súradnicovej sústavy (0, 0) 
pre ktorý platí 1·0 + 1·0 < 10. Množinu všetkých riešení tejto nerovnice budú teda tvoriť body, ktoré 
sa nachádzajú na tej istej strane hraničnej priamky ako vybraný bod. Rovnakým spôsobom možno 
postupovať aj pri ďalších troch nerovniciach.  

Oblasť, ktorá vyhovuje všetkým nerovniciam (štruktúrnym ohraničeniam a podmienkam nezápo-
rnosti), je množinou prípustných riešení úlohy a označíme ju Θ. Táto oblasť vznikla ako prienik šies-
tich polrovín. Všeobecne množinu, ktorá je prienikom konečného počtu uzavretých polpriestorov (de-
finovaných lineárnymi nerovnicami) nazývame polyedrická množina. Polyedrická množina má vždy 
konečný počet krajných bodov (na obr. 5. l sú to vrcholy A, B, C, D, E) 

Ukážme si na obrázku 5.1 niektoré vlastnosti úloh LP. Množina prípustných riešení je na obrázku 
5.1 vyplnený päťuholník označený Θ. Jeho vrcholy A, B, C, D, E predstavujú bázické prípustné rieše-
nia. Bod F je bázickým riešením, ale bázickým neprípustným riešením, pretože nevyhovuje podmien-
kam (3) a (6). 

Počet bodov, ktoré tvoria množinu prípustných riešení na obrázku 5.1, je nekonečný. V teórii line-
árneho programovania sa dokazuje, že ak má úloha LP optimálne riešenie existuje aj krajný bod 
v ktorom účelová funkcia nadobúda svoje optimum. Preto pri hľadaní riešenia úlohy LP stačí nájsť 
krajný bod množiny prípustných riešení, v ktorom účelová funkcia nadobúda optimálnu hodnotu. 

Účelová funkcia úlohy 5.1 nadobúda svoju maximálnu (resp. minimálnu) hodnotu v niektorom 
krajnom bode polyedrickej množiny, na ktorej je definovaná. Stačí teda preskúmať hodnoty, ktoré 
účelová funkcia nadobúda vo vrcholoch A, B, C, D, E, a porovnať ich. Vo všeobecnosti však pri pou-
žití grafickej metódy riešenia nemusíme skúmať hodnoty účelovej funkcie vo všetkých krajných bo-
doch, ale len v krajnom bode, ktorý je najďalej v smere normálového vektora c, lebo účelovú funkciu 
 z(x) = 3x1 + 8x2. 

(4) 
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je možné geometricky interpretovať pomocou jej vrstevníc, čiže priamok na ktorých táto funkcia na-
dobúda konštantné hodnoty. Vrstevnicami tejto lineárnej funkcie sú rovnobežné priamky ktoré sú 
kolmé na vektor c = (3, 8), ktorý určuje smer najrýchlejšieho rastu hodnoty funkcie z(x) (t. zv. normá-
lový vektor). V začiatku súradnicového systému zostrojíme kolmicu na vektor c, ktorá predstavuje 
úrovňovú priamku (vrstevnicu) účelovej funkcie na ktorej nadobúda hodnotu  z(x) = 0. Túto úrovňovú 
priamku posúvame v smere vektora c, pričom zodpovedajúce hodnoty z(x) narastajú. Posun je ohrani-
čený množinou krajných (bázických) prípustných riešení tak, aby žiaden bod množiny prípustných 
riešení neležal nad úrovňovou priamkou, ktorá prechádza cez tento bod. V tomto bode účelová funkcia 
nadobúda svoju maximálnu hodnotu. Na obrázku 5.1 je to bod D so súradnicami  x*1 = 6 a x*2 = 4. Sú-
radnice bodu optimálneho riešenia možno vypočítať na základe priesečníka priamok určených rovni-
cami 

 x1 + x2 = 10 

 −x1 + 4x2 = 10 

Bod D je optimálnym riešením úlohy, pričom optimálnu hodnotu účelovej funkcie získame po do-
sadení súradníc x*1, x*2 do účelovej funkcie, teda  z(x*) = 3·6 + 8·4 = 50. 

5.2  Minimalizačný problém – úloha o výžive 

Pri minimalizačných úlohách lineárneho programovania predchádzajúci postup modifikujeme tak, 
že minimom je krajný bod množiny prípustných riešení, v ktorom pri posune úrovňovej priamky v 
smere vektora c žiaden bod množiny prípustných riešení neleží pod úrovňovou priamkou, prechádza-
júcou cez tento bod. 

Uvažujme o probléme výživy, ktorý sme sformulovali v odseku 1.3. Pre túto úlohu je hľadaným 
optimálnym riešením bod, ktorý leží na priesečníku priamok určených rovnicami  

0,1x1 +  0,1x2 = 1   a   x1 + 0,2x2 = 6. 
Vyriešením týchto dvoch rovníc s dvoma neznámymi určíme súradnice bodu optimálneho riešenia x*1 = 
5 a x*2 = 5. Hodnota účelovej funkcie po dosadení hodnôt x*1, x*2 je  z(x*) = 45. 

5.3  Cvičenia 

1. Sú dané tri účelové funkcie v úlohách LP s dvomi rozhodovacími premennými: 

a. z = 7x1 + 10x2 (b)   z = 6x1 + 4x2  (c) z = –4x1 + 7x2. 

Určte smernicu (vrstevníc) každej z týchto účelových funkcií a zostrojte ich graf pre z = 420. 

2. Znázornite v rovine nasledovné percentuálne ohraničenia v úlohách LP s dvoma rozhodovacími 
premennými.  

a.   x1 ≥ 0,25(x1 + x2)  (b)   x2 ≤ 0,75(x1 + x2)  (c)   x1 ≤ 0,5(x1 + x2) 

3. V každom z prípadov (a) – (f) určte množinu prípustných riešení danej sústavy ohraničení 
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(a)  3x1 – x2 ≥ 0  (b) 3x1 – x2 ≤ 0 (c) 3x1 – x2 ≥ 0 

  x1 – x2 ≤ 0   x1 – x2 ≥ 0  x1 – x2 ≤ 0 

  x1 + x2 ≤ 20   x1 + x2 ≥ 20  x1 + x2 = 20 

    x2 ≤ 12     x2 ≥ 0   x1, x2 ≥ 0 
                      

(d)  3x1 – 2x2 ≥ 0  (e) 2x1 – 1x2 ≤ 0 (f) 2x1 + x2 ≥ 30 

  2x1 – 1x2 ≤ 200   –x1 + 1,5x2 ≤ 20  x1 + 5x2 ≤ 250 

    1x1 ≤ 150   x1, x2 ≥ 0  x1 + 2x2 = 200 

   x1, x2 ≥ 0          x1, x2 ≥ 0 

4. Pre každú z nasledujúcich úloh zistite, či nastáva optimalita, neohraničenosť alebo neprípustnosť 
danej úlohy. 

 

(a) Max 4x1 + 8x2    (b) Max x1 + x2    (c) Min –x1 + x2   

  2x1 + 2x2 ≤ 10    8x1 + 6x2 ≥ 24    –4x1 +  ≤ 3 

  –x1 + x2 ≥ 8    4x1 + 6x2 ≥ –12    x1 – x2 ≤ 3 

  x1 , x2 ≥ 0      2x2 ≥ 4     x1, x2 ≥ 0 

          x1,  x2 ≥ 0         

Viete ohraničenia danej úlohy upraviť tak, aby úloha zmenila svoj charakter na niektorý zo zvyš-
ných dvoch? 

5. Znázornite v rovine množiny prípustných riešení v úlohách LP z Cvičenia 2.4. 

6. Geometrickou metódou vyriešte príklad 1(a) z Cvičenia 2.4. 
a. Koľko vakov každého typu bude firma vyrábať? 
b. Aký je celkový zisk firmy? 
c. Koľko hodín v každom oddelení bude spotrebovaných v optimálnej výrobe? 
d. Aké sú hodnoty sklzových premenných pre každú operáciu vo výrobe?  

Tieto otázky zodpovedzte aj pre prípady (b) – (d) v 2.4.1.  

7. Geometrickou metódou vyriešte príklady z Cvičenia 2.4 a zodpovedzte na tieto otázky  
a. Aké je optimálne riešenie danej úlohy? 
b. Aká je optimálna hodnota účelovej funkcie? 
c. Urobte bilanciu využitia všetkých zdrojov v optimálnom riešení. 
d. Aké sú hodnoty sklzových premenných pre nerovnicové štruktúrne ohraničenia?  
e. Ekonomicky interpretujte hodnotu každej sklzovej premennej v optimálnom riešení. 
f. Ktoré ohraničenia sú aktívne v nájdenom optimálnom riešení? 
g. Je nájdené optimálne riešenie jediným riešením danej úlohy?  

§ 6 TECHNIKA RIEŠENIA ÚLOH LP SIMPLEXOVOU METÓDOU 

Simplexová metóda riešenia úloh LP je najznámejšou univerzálnou metódou riešenia úloh LP. Túto 
metódu rozpracoval v roku 1947 George B. Danzig a odvtedy sa s veľkým úspechom používa pri rie-
šení ekonomických i technických problémov. Základná výpočtová realizácia simplexovej metódy je 
známa ako simplexový algoritmus. Tento algoritmus je v podstate dobre známa Gaussova–Jordanova 
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eliminačná metóda riešenia sústav lineárnych rovníc s opatrnou voľbou vedúceho prvku eliminácie – 
pivota. Postup riešenia rôznych typov úloh LP pomocou simplexového algoritmu ukážeme na príkla-
doch s malým počtom premenných, avšak týmto algoritmom implementovaným na počítači je možné 
riešiť aj úlohy veľkých rozmerov.  

6.1  Prípustne eliminovaný tvar úlohy LP 

Simplexový algoritmus je vhodný na riešenie ľubovoľnej úlohy LP. Je založený na Gaussovej–
Jordanovej metóde riešenia sústavy lineárnych rovníc a preto skôr ako začneme nejakú úlohu týmto 
algoritmom riešiť musíme ju transformáciami typu 1-5 z §4 upraviť na prípustný štandardný tvar. To 
znamená, že všetky ohraničenia úlohy (okrem ohraničení na znamienka premenných) musia mať tvar 
rovníc s nezápornou pravou stranou. Pre takúto sústavu m rovníc s n neznámymi môžu nastať dva 
prípady: 

a) V každej nenulovej rovnici (t. j. rovnici, ktorá nie je tvaru 0x1 + … + 0xn = b) sústavy ohrani-
čení sa nachádza aspoň jedna eliminovaná premenná, t. j. premenná s jednotkovým koeficien-
tom, ktorá má vo všetkých ostatných rovniciach sústavy nulové koeficienty. Takúto sústavu 
rovníc nazývame eliminovaná sústava.  

b) Sústava rovníc nie je v eliminovanom tvare. 

Všimnime si najprv ďalší postup riešenia v prípade a). Ak sa v sústave rovníc vyskytuje nulová 
rovnica s nenulovou pravou stranou, tak sústava je sporná, to zn. nemá žiadne riešenie a teda ani opti-
malizačná úloha nemá prípustné riešenie. Ak taká situácia nenastane, tak sústava má r nenulových 
rovníc (0 ≤ r ≤ m) a m – r identicky nulových rovníc. Z lineárnej algebry je známe, že r je hodnosť 
matice koeficientov sústavy.  

Riešenia x = (x1, ..., xn), takejto sústavy je možné jednoducho získať nasledovne. V každej nenulo-
vej rovnici si zvolíme jednu z eliminovaných premenných (zrejme n ≥ r) a získame sústavu r premen-
ných { }1 2

, , ,
ri i ix x xK , ktorú nazveme množina bázických premenných a jej prvky nazývame bázic-

ké premenné. Množinu bázických indexov budeme označovať B := {i1, ..., ir}. Zvyšné premenné 
nazveme nebázické premenné a množinu indexov všetkých nebázických premenných označíme  N := 
{1, 2, ..., n} \ B. Zámenou poradia rovníc môžeme zrejme dosiahnuť to, že bázická premenná 

ki
x je 

eliminovaná v k-tej rovnici sústavy k = 1, 2, ..., r (ak r ≥ 1) a vtedy nulové rovnice sú na konci sústavy. 
Po zvolení bázických premenných a vynechaní nulových rovníc, môžeme (v prípade, že r ≥ 1) elimi-
novanú sústavu zapísať v tvare 

 

1 1 1

r

i j j
j N

i rj j r
j N

x a x b

x a x b

∈

∈

+ =

+ =

∑

∑
M  (6.1) 

Takáto eliminovaná sústava je vhodná na určenie všetkých jej riešení. Jedno riešenie dostaneme ak 
všetky nebázické premenné položíme rovné nule, t. j.  xj = 0  (j ∈ N)  a potom bázické premenné majú 
hodnoty rovné pravým stranám sústavy (6.1), čiže  

ki kx b=   (k = 1,2,..., r). Takto získané riešenie na-
zývame bázické riešenie eliminovanej sústavy (6.1). Bázické riešenia sú veľmi dôležité v simplexovej 
metóde riešenia úloh a tento pojem zavádzame pre ľubovoľnú sústavu lineárnych rovníc. Riešenie x 
sústavy lineárnych rovníc  Ax = b nazývame bázické riešenie danej sústavy rovníc, keď stĺpcové vek-
tory matice A, ktoré prislúchajú nenulovým zložkám  riešenia x sú lineárne nezávislé vektory. 

Vo všeobecnom riešení eliminovanej sústavy (6.1), zvolené bázické premenné nadobúdajú 
v nejakom riešení (x1, ..., xn) hodnoty v závislosti od hodnôt n – r nebázických premenných. Teda aj 
hodnota účelovej funkcie z = c1x1 + ...+ cnxn závisí v podstate len od hodnôt nebázických premenných. 
Keď v rovnici z = c1x1 + ...+ cnxn dosadíme za bázické premenné ich vyjadrenie zo sústavy (6.1) pomo-
cou nebázických premenných, dostaneme pre účelovú funkciu vyjadrenie  z = 0j j

j N
c x b

∈

+∑ . Môžeme 

teda považovať  z  za ďalšiu premennú definovanú rovnicou  
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0j j
j N

z c x b
∈

− =∑  

ktorú nazveme účelová rovnica úlohy LP. Keď sústavu (6.1) rozšírime o účelovú rovnicu, dostaneme 
sústavu rovníc 
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 (6.2) 
Takýto tvar nazývame eliminovaný tvar úlohy LP. Keď v eliminovanom tvare sú pravé strany nezápo-
rné pre tie rovnice, ktoré obsahujú nezáporné bázické premenné, potom (6.2) nazveme prípustne eli-
minovaný tvar úlohy LP. Takýto tvar je výhodné zapísať v tvare tabuľky, pre ktorú je všeobecne 
zaužívaný názov  

Simplexová tabuľka. 
 

Max x1 ... 
ki

x  ... 
1i

x  ... 
ri

x  xn P.S. 
 z 

1c−   0 ... 0 ... 0 nc−  b0 

1i
x  a11 ... 0 ... 1 ... 0 a1n b1 
M    0  0  0  M  

ki
x  ak1 ... 1 ... 0 ... 0 akn bk 

M    0  0  0  M  

ri
x  ar1 ... 0 ... 0 ... 1 arn br 

V záhlaví prvého stĺpca naznačíme, či premennú z treba maximalizovať alebo minimalizovať. 
V prvom stĺpci sú uvedené bázické premenné v poradí určenom rovnicami v ktorých sú jednotlivé 
premenné eliminované. V poslednom stĺpci sú pravé strany rovníc prípustne eliminovanej úlohy LP, 
čo označuje aj skratka v jedo záhlaví. V záhlaví ostatných stĺpcov sú premenné v stanovenom poradí 
(ak sú indexované tak v poradí rastúcich indexov). Prvý riadok simplexovej tabuľky (ktorý nazývame 
aj účelový riadok, resp. z-riadok) má významné postavenie v simplexovom algoritme a preto sme ho 
oddelili od ostatných riadkov prerušovanou čiarou. Simplexová tabuľka podobne ako jej zodpovedajú-
ca eliminovaná sústava, sú jednoznačne určené množinou bázických indexov (resp. premenných). 
 Základným simplexovým algoritmom možno riešiť len úlohy LP, ktoré sú (po prípadnej transfor-
mácii) v prípustne eliminovanom tvare. Preto aj v prípade b) budeme postupovať tak, že najprv si zos-
tavíme pomocnú úlohu, ktorá bude v prípustne eliminovanom tvare a jej vyriešením získame prípustne 
eliminovaný tvar pôvodnej úlohy. V ďalšom na konkrétnych príkladoch ukážeme ako postupujeme pri 
výpočte úloh LP simplexovým algoritmom. 

6.2  Riešenie kanonickej úlohy v prípustnom tvare 

Pre maximalizačnú kanonickú úlohu  max{cTx |  Ax ≤ b,  x ≥ 0},  v ktorej sú všetky absolútne členy 
na pravých stranách ohraničení nezáporné t.j. b ≥ 0, možno zavedením doplnkových premenných 
ihneď získať prípustne eliminovanú sústavu rovníc a teda aj počiatočnú simplexovú tabuľku. 

Zoberme si opäť úlohu o zmesi z odseku 5.1, v ktorej vynecháme štruktúrne ohraničenie typu ≥, 
ktoré vyjadrovalo požiadavku na minimálne množstvo horčíka. Túto podmienku by síce bolo možné 
jednoducho pretransformovať vynásobením –1 na nerovnicu ≤, avšak tá by mala zápornú pravú stranu 
a ako ukážeme v nasledujúcom odseku takéto úlohy vyžadujú riešenie metódou dvoch fáz. Pozname-
najme tiež, že z grafického riešenia úlohy 5.1 uvedeného na obrázku 5.1 je vidieť, že na optimálne 
riešenie toto ohraničenie nemá vplyv, pretože maximum sa nadobúda v krajnom bode D, ktorý zostane 
krajným bodom aj po vynechaní tohto ohraničenia. Uvažujem teda nasledovnú úlohu: 



 36

 max z(x) = 3x1 + 8x2 

 x1 + x2 ≤ 10 

 4x1 − 4x2 ≤ 20  (6.3) 

 −x1 + 4x2 ≤ 10 

  x1, x2 ≥ 0 

Zavedením doplnkových premenných v1, v2, v3 túto úlohu redukujeme na štandardnú úlohu LP 

 z = 3x1 + 8x2  → max 

 x1 + x2 + v1 = 10 

 4x1 − 4x2 + v2 = 20  (6.4) 

 −x1 + 4x2 + v3 = 10 
 x1, x2, v1, v2, v3 ≥ 0 

 
 Prípustné bázické riešenie. 

Sústava rovnicových ohraničení v redukovanej štandardnej úlohe (6.4) je už v prípustne elimino-
vanom tvare a za bázické premenné možno (jednoznačne) zvoliť doplnkové premenné v1, v2, v3. Keďže 
tieto premenné sú v účelovej funkcii už eliminované, doplníme rovnicové ohraničenia o účelovú rov-
nicu s eliminovanou premennou z, ktorú zvolíme za ďalšiu bázickú premennú a dostaneme prípustne 
eliminovanú sústavu rovníc,  

 z – 3x1 – 8x2 = 0  (0) 

 x1 + x2 + v1 = 10  (1) 

 4x1 − 4x2 + v2 = 20  (2) 

 −x1 + 4x2 + v3 = 10  (3) 

Tejto sústave prislúcha nasledovná simplexová tabuľka  

 
 ktorá obsahuje bázické riešenie 

Max x1 x2 v1 v2 v3  x1 = 0,  x2 = 0 
 z −3 −8 0 0 0 0 z = 0 
v1 1 1 1 0 0 10 v1 = 10 
v2 4 4 0 1 0 20 v2 = 20 
v3 –1 4 0 0 1 10 v3 = 10 

 Keďže toto riešenie spĺňa aj podmienky nezápornosti je to prípustné bázické riešenie redukovanej 
úlohy (6.4), v ktorom x1 = 0,  x2 = 0 je prípustným riešením pôvodnej kanonickej úlohy (6.3). Toto 
prípustné riešenie nie je však z hľadiska maximalizácie premennej z optimálne, lebo nie je ťažké nájsť 
prípustné riešenie úlohy (6.3), v ktorom je hodnota z väčšia. 

 

 Zlepšovanie bázického riešenia. 

 Ukážeme postup, ktorým v eliminovanej sústave (0) – (3) možno nájsť ďalšie bázické riešenie 
danej sústavy s aspoň takou hodnotou optimalizovanej premennej z (a v nedegenerovanom prípade 
lepšou hodnotou z) akú má v práve eliminovanej sústave (0) – (3). 

 Z účelovej rovnice (0) vidíme, že keď ponecháme x1 = 0, tak hodnota (optimalizovanej) premennej 
bude z = 8x2 a teda keby sme zväčšovali hodnotu premennej x2, potom by sa zväčšovala aj hodnota z 
a to dokonca 8-krát rýchlejšie ako samotná hodnota x2, Podobne záporný koeficient –3 v účelovej rov-
nici naznačuje, že zvýšením hodnoty samotnej premennej x1 by sa zvýšila hodnota z avšak menej rých-
lo ako v prvom prípade. Preto za novú bázickú (t. j. eliminovanú) premennú zvolíme x2 a nazývame ju 
premenná vstupujúca do bázy. Zmena x2 bude mať však za následok aj zmenu ostatných premen-
ných (okrem x1 o ktorom predpokladáme, že si ponechá hodnotu x1 = 0) a musíme dbať na to, aby 
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v novom riešení boli splnené požadované ohraničenia na znamienka. V našom prípade teda x2, v1, v2, 
 v3 musia zostať nezáporné čo znamená že musia platiť vzťahy 

v1 = 10  –  x2 ≥ 0 

v2 = 20 + 4x2 ≥ 0 

v1 = 10 – 4x2 ≥ 0 

Tieto nerovnosti budú pre x2 ≥ 0 splnené práve vtedy, ak x2 zvolíme z intervalu 

0 ≤ x2 ≤ min{10/1, 10/4} = 2,5. 

Pretože chceme čo najviac zvýšiť hodnotu  z = 8x2 , zvolíme za x2 hornú hranicu určeného intervalu 
a položíme  

x2 = 2,5 (= min{10, 10/4}). 

Voľbu novej hodnoty na základe minimálneho podielu pravých strán s príslušnými kladnými koefi-
cientmi vedúceho stĺpca nazývame pravidlo minimálnych podielov. V novom riešení z bázy vylúči-
me bázickú premennú vystupujúcu v rovnici, kde sa podľa pravidla minimálnych podielov nadobudlo 
minimum. Takúto premennú nazývame premenná vystupujúca z bázy.Ak sa minimum nadobudne 
vo viacerých rovniciach tak za vystupujúcu premennú zvolíme jednu z nich. Nové riešenie je teda  

x1 = 0,  x2 = 2,5,  z = 20 

v1 = 7,5,  v2 = 30,  v3 = 0. 

Prechod na nové riešenie je možné urobiť priamo zo sústavy (0) – (3) tak, že prevedieme so sústavou 
Gaussovu – Jordanovu elimináciu, s vedúcim prvkom eliminácie –4, ktorý je koeficientom pri x2 
v štvrtej rovnici (v tej, kde sa nadobudol minimálny podiel). Po eliminácii dostaneme ďalší prípustne 
eliminovaný tvar úlohy  

s príslušnou simplexovou tabuľkou 

         Max x1 x2 V1 v2 v3  
z –5x1    + 2v3 = 20  z −5 0 0 0 2 20
 5/4x1  + v1  – 1/4v3 = 15/2 (6.5) v1 5/4 0 1 0 –1/4 15/2
 3x1   + v2 + v3 = 30  v2 3 0 0 1 1 30
 –1/4x1 + x2   + 1/4v3 = 5/2  x2 –1/4 1 0 0 1/4 5/2

s bázickými premennými z, v1, v2, x2.  

Záporný koeficient –5 v účelovej rovnici (v z-riadku simplexovej tabuľky) naznačuje, že ešte by 
bolo možné zvýšiť hodnotu z, keby sme našli prípustné riešenie s kladnou hodnotou x1. Ak taká hod-
nota x1 existuje, musí spĺňať požadované znamienkové ohraničenia aktuálnych bázických premenných 
v1, v2, x2, teda  

1 1 1

2 1 1

2 1 1

15 5 0 6
2 4
30 3 0 10
5 1 0 10
2 4

v x x

v x x

x x x

= − ≥ ⇒ ≤

= − ≥ ⇒ ≤

= + ≥ ⇒ ≥ −

 

Keďže v úlohe požadujeme aby  x1 ≥ 0  tak tieto nerovnosti budú splnené keď  

0 ≤ x1 ≤ min{6, 10} = 6. 

Najväčšie zvýšenie premennej z dosiahneme keď za x1 zvolíme hornú hranicu nájdeného intervalu, 
čiže na základe pravidla minimálnych podielov máme x1 = 6. Tak dostaneme ďalšie prípustné riešenie  

x1 = 6,  x2 = 4,  z = 50 

v1 = 0,  v2 = 12,  v3 = 0. 
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Toto riešenie môžeme dostať aj Gaussovou – Jordanovou elimináciou zo sústavy (6.5) s vedúcim prv-
kom eliminácie 5/4 v druhej rovnici (čomu zodpovedá nahradenie vystupujúcej premennej v1 vstupu-
júcou premennou x1 v prislúchajúcej siplexovej tabuľke (6.5)). Dostaneme tak ďalší prípustne elimi-
novaný tvar (6.6) 

s príslušnou simplexovou tabuľkou 

         Max x1 x2 v1 v2 v3  
z   + 4v1  + v3 = 50  z 0 0 4 0 1 50
 x1  + 4/5v1  – 1/5v3 = 6 (6.6) x1 1 0 4/5 0 –1/5 6
   –12/5v1 + v2 + 8/5v3 = 12  v2 0 0 –12/5 1 8/5 12
  x2 + 1/5v1  + 1/5v3 = 4  x2 0 1 1/5 0 1/5 4

Keď chceme zistiť podobným postupom ako prv, či je ešte možné zvýšiť hodnotu z musíme v účelovej 
rovnici hľadať premennú so záporným koeficientom. Avšak v účelovej rovnici eliminovanej sústavy 
(6.6) sú už všetky koeficienty nezáporné a teda nemáme možnosť ďalej zvyšovať hodnotu z. Preto 
dosiahnutá hodnota z = 50 je najlepšou možnou hodnotou, čiže sme našli maximum účelovej funkcie. 
Toto pozorovanie o nezápornosti koeficientov v účelovej rovnici môžeme zrejme zovšeobecniť pre 
ľubovoľný prípustne eliminovaný tvar. Pre minimalizačnú úlohu je situácia podobná a o optimálnosti 
dosiahnutého bázického riešenia svedčia nekladné koeficienty v účelovej rovnici. Tým sme dospeli 
k dôležitému kritériu pre posúdenie optimálnosti bázického riešenia. 

6.3  Kritériá optimálnosti a neohraničenosti. 

 Ak v účelovej rovnici prípustne eliminovanej sústavy (resp.v účelovom riadku simplexovej tabuľky) 
maximalizačnej (minimalizačnej) úlohy LP sú všetky koeficienty nezáporné (nekladné), tak prislucha-
júce bázické riešenie je už optimálnym riešením. 

 Treba poznamenať, že uvedené kritérium je len postačujúcou podmienkou optimálnosti. Vo vý-
mimočných prípadoch môže byť aktuálne bázické riešenie optimálne aj keď toto kritérium nie je spl-
nené.  
 V procese výpočtu úlohy LP simplexovým algoritmom sa môže vyskytnúť aj situácia keď síce 
vieme určiť premennú vstupujúcu do bázy, ale koeficienty pri tejto premennej sú vo všetkých ohrani-
čeniach nekladné, takže nevieme pravidlom minimálnych podielov určiť premennú vystupujúcu 
z bázy. V takejto situácii platí nasledovné tvrdenie: 

 Ak všetky koeficienty vstupujúcej premennej (vedúceho stĺpca simplexovej tabuľky) sú nekladné, 
tak účelová funkcia nie je ohraničená a nenadobúda konečné optimum. 

 6.4  Riešenie všeobecnej úlohy LP dvojfázovou metódou 

V predchádzajúcom postupe riešenia príkladu 5.1 sme vynechali ohraničenie obsahujúce nerovnosť ≥, 
keďže táto nerovnosť kazila prípustnosť kanonického tvaru danej úlohy. Teraz ukážeme ako možno 
riešiť úlohy v nerovnicovom tvare obsahujúce oba typy nerovností. V úlohe z odseku 5.1 bola jedna 
nerovnica tvaru  

2x1 + x2 ≥ 6. 

Odčítaním prebytkovej premennej v4 ≥ 0 z ľavej strany dostaneme rovnicu  

2x1 + x2 – v4 = 6, 

ktorá však po zaradení do sústavy ohraničení (6.4) neobsahuje eliminovanú premennú. Preto do tejto 
rovnice zavedieme ďalšiu nezápornú premennú, ktorú nazývame pomocná (resp. umelá) premenná a 
označíme ju w. Táto premenná v ostatných rovniciach ani v účelovej funkcii nevystupuje (presnejšie 
povedané vystupuje v nich s nulovými koeficientmi). Pôvodnú úlohu 5.1 tým upravíme na tvar  

 z – 3x1 –  8x2 =  0 
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 x1 + x2 + v1 = 10 

 4x1 − 4x2 + v2 = 20  (6.7) 

 −x1 + 4x2 + v3 = 10 

 2x1 +  x2 – v4 + w = 6  

 x1, x2, v1, v2, v3, v4, w  ≥  0 

Je zrejmé, že pôvodná úloha 5.1 má prípustné riešenie (x1, x2) práve vtedy, keď upravená úloha (6.7) 
má prípustné riešenie v ktorom pomocná premenná nadobúda nulovú hodnotu w = 0. Takéto riešenie 
sústavy (6.7) nájdeme tak, že v 1. fáze budeme minimalizovať lineárnu funkciu  p = w  na množine 
všetkých prípustných riešení sústavy (6.7). Ak výsledkom tejto pomocnej minimalizácie je nulová 
hodnota pomocnej funkcie p = 0, tak môžeme pokračovať 2. fázou, v ktorej maximalizujeme pôvodnú 
účelovú funkciu z. Aby sme mohli začať 1. fázu doplníme do sústavy (6.7) rovnicu p – w = 0 avšak 
v tvare s eliminovanou pomocnou premennou w, čiže za w dosadíme jej vyjadrenie pomocou ostat-
ných premenných  w = 6 – 2x1 – x2 + v4  a dostaneme 
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prípustne eliminovanú sústavu rovníc  ktorej prislúcha simplexová tabuľka 

            x1 x2 v1 v2 v3 v4 w P.S.
z – 3x1 – 8x2      = 0 z –3 –8      0

 x1 + x2 + v1    = 10 v1 1 1 1    10
 4x1 – 4x2  + v2   = 20 (6.8) v2 4 –4  1   20
 −x1 + 4x2   + v3   = 10 v3 −1 4   1  10
 2x1 + x2   – v4 + w = 6 w 2 1    –1 1 6

p + 2x1 + x2    – v4  = 6  p 2 1    –1  6

kde prázdne miesta v simplexovej tabuľke znázorňujú nulové koeficienty. (6.8) určuje bázické riešenie  
z = 0, v1 = 10, v2= 20, v3 = 10, w = 6, p = 6 pre nulové hodnoty nebázických premenných x1 = x2 = v4 = 
0. Hodnota p = 6 nie je minimálna, čo naznačujú kladné koeficienty pri x1 a x2 v pomocnej rovnici. 
Môžeme preto hocktorú z nich zaviesť do bázy namiesto niektorej z terajších bázických premenných. 
Ak sa rozhodneme zaviesť do bázy premennú x1, tak na základe pravidla minimálnych podielov vidí-
me, že z bázy vystúpi premenná w, keďže minimálna hodnota  

min{10/1, 20/4, 6/2} = 6/2 

sa nadobúda v piatej rovnici, v ktorej je teraz eliminovanou premennou w. Po urobení Gaussovej – 
Jordanovej eliminácie s vedúcim prvkom 2 v piatej rovnici dostaneme ďalšiu  

prípustne eliminovanú sústavu  resp. príslušnú simplexovú tabuľku 

          x1 x2 v1 v2 v3 v4 w P.S.
z  – 13/2x2    – 3/2v4 + 3/2w = 9 z  –13/2    –3/2 3/2 9

   1/2x2 +v1  + 1/2v4 – 1/2w = 7 v1  1/2 1   1/2 –1/2 7
   –6x2  + v2 +    2v4 –    2w = 8 (6.9) v2  –6  1  2 –2 8
   9/2x2   + v3 – 1/2v4 + 1/2w = 13 v3  9/2   1 –1/2 1/2 13
 x1 + 1/2x2   – 1/2v4 + 1/2w = 3 x1 1 1/2    –1/2 1/2 3

p        – w = 0  p       –1 0

Keďže pomocná účelová funkcia na základe vyššie uvedeného kritéria optimálnosti už dosiahla mini-
mum a naviac toto minimum je rovné nule, získali sme prípustné riešenie štandardnej úlohy (6.7) 
a tým aj pôvodnej úlohy z odseku 5.1. Môžeme teda riadok pre pomocnú účelovú funkciu p vynechať 
rovnako ako aj stĺpec obsahujúci pomocnú premennú w. Môže nastať prípad, že pomocná premenná 
s nulovou hodnotou w = 0 je bázickou premennou po ukončení prvej fázy. Pred jej vynechaním je 
treba nahradiť ju v báze za niektorú štruktúrnu premennú. To nie je možné v prípade, že v riadku pri-
slúchajúcemu takejto pomocnej premennej sú po ukončení prvej fázy len nulové prvky. To ale zname-
ná, že pôvodná rovnica do ktorej sme pomocnú premennú zaviedli, je lineárnou kombináciou ostat-
ných rovníc a teda je v sústave ohraničení nadbytočná a takéto nadbytočné ohraničenie je možné vyne-
chať. Tým sa zníži počet bázických premenných o jednotku pričom sa nezmení množina prípustných 
riešení. 

Pokračujeme 2. fázou, v ktorej maximalizujeme premennú z v takto zredukovanej sústave rovníc 
(simplexovej tabuľke): 

 
           x1 x2 v1 v2 v3 v4 P.S.
z  – 13/2x2    – 3/2v4 = 9 Z  –13/2    –3/2 9
   1/2x2 +v1  + 1/2v4 = 7 v1  ½ 1   1/2 7
   –6x2  + v2 +    2v4 = 8 (6.10) v2  –6  1  2 8
   9/2x2   + v3 – 1/2v4 = 13 v3  9/2   1 –1/2 13
 x1 + 1/2x2   – 1/2v4 = 3 x1 1 ½    –1/2 3
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ktorá obsahuje bázické riešenie  x1 = 3, x2 = 0, z = 9, v1 = 7, v2 = 8, v3 = 13. Hodnota z = 9 nie je ešte 
optimálna, ako naznačujú záporné koeficienty v z-riadku. Zvoľme x2 za premennú vstupujúcu do bázy 
a potom na základe pravidla minimálnych podielov  

min{7/(1/2), 13/(9/2), 3/(1/2)} = 26/9 

vidíme, že z bázy vystúpi premenná v3. Po urobení eliminácie s vedúcim prvkom 9/2 dostaneme ďalšiu 

prípustne eliminovanú sústavu   resp. simplexovú tabuľku 

          x1 x2 v1 v2 v3 v4 P.S.
z     + 13/9 v3 – 20/9 v4 = 250/9 z    13/9 –20/9 250/9
   +v1  – 1/9 v3 + 5/9 v4 = 50/9 v1  1  –1/9 5/9 50/9
    + v2 + 4/3 v3 + 4/3 v4 = 76/3 (6.11) v2   1 4/3 4/3 76/3
  x2   + 2/9 v3 – 1/9 v4 = 26/9 v3 1   2/9 –1/9 26/9
 x1    – 1/9 v3 – 4/9 v4 = 14/9 x1 1    –1/9 –4/9 14/9

obsahujúcu bázické riešenie  x1 = 14/9, x2 = 26/9, z = 250/9, v1 = 50/9, v2 = 76/3, v3 = 0 = v4. Záporný 
koeficient –20/9 v z-riadku naznačuje, že ešte je možnosť zvýšiť hodnotu premennej z ak do bázy za-
vedieme v4 namiesto v1 a po eliminácii s vedúcim prvkom 5/9 dostaneme  

            x1 x2 v1 v2 v3 v4 P.S.
z    + 4 v1   + v3  = 50 z  4  1 50
    9/5 v1  – 1/5 v3 + v4 = 10 v4  9/5  –1/5 1 10
   – 12/5 v1 + v2 + 8/5 v3  = 12 (6.12) v2  –12/5 1 8/5 12
  x2 + 1/5 v1  + 1/5 v3  = 4 x2 1 1/5  1/5 4
 x1  + 4/5 v1  – 1/5 v3  = 6 x1 1  4/5  –1/5 6

Keďže v z-riadku sú už všetky koeficienty nezáporné, prípustne eliminovaná sústava rovníc (a teda aj 
zodpovedajúca simplexová tabuľka) obsahuje optimálne riešenie  

x*1 = 6,  x*2 = 4,  z* = 50 

v*1 = 0,  v*2 = 12,  v*3 = 0. 

Teda maximálna hodnota účelovej funkcie z* = 50 v príklade 5.1 sa nadobúda pre x*1 = 6,  x*2 = 4. 

 Uvedený spôsob výpočtu dvojfázovou simplexovou metódou možno názorne interpretovať na ob-
rázku 5.1. V prvej fáze sme našli krajný bod A množiny prípustných riešeni Θ. V ďalších iteráciách 
sme postupne prechádzali krajné body B, C, D a v bode D sme dosiahli optimum. Prechod od jedného 
krajného bodu k susednému krajnému bodu je geometrickou podstatou simplexovej metódy, ktorej 
algebraickou realizáciou je práve uvedený výpočet pomocou simplexových tabuliek, alebo čo je to isté 
pomocou prípustne eliminovaných sústav rovníc. 

 Dvojfázovou metódou je možné vyriešiť ľubovoľnú úlohu LP s rovnicovými štruktúrnymi ohrani-
čeniami tak, že do každej rovnice, ktorá neobsahuje eliminovanú premennú doplníme jednu ďalšiu 
pomocnú premennú a v prvej fáze minimalizujeme pomocnú účelovú funkciu, ktorá je rovná súčtu 
všetkých pomocných premenných. Keď po ukončení prvej fázy pomocná účelová funkcia dosiahne 
minimálnu hodnotu nula, môžeme pokračovať v optimalizácii  pôvodnej účelovej funkcie.  

Treba však upozorniť aj na situáciu, ktorá môže nastať v prvej fáze simplexovej metódy a ktorá 
znamená, že druhú fázu netreba vôbec robiť. Nasledujúce kritérium poskytuje rozpoznávacie zname-
nie, kedy taká situácia nastane. 

Kritérium neprípustnosti 

 Keď minimálna hodnota pomocnej účelovej funkcie je kladná, potom pôvodná úloha nemá prí-
pustné riešenie a teda ani optimálne riešenie. 
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6.5  Cvičenia 

1. Vyriešte simplexovým algoritmom nasledovné úlohy LP 

 

(a) Max 3x1 + 2x2    (b) Min x1 + 2x2    (c) Max 5x1 + 2x2 + 8x3   

  2x1 + 2x2 ≤ 8    x1   ≤ 5    x1 – 2x2 + ½x3 ≤ 420 

  3x1 + 2x2 ≤ 12      x2 ≤ 4    2x1 + 3x2 – x3 ≤ 610 

  1x1 + ½x2 ≤ 3    2x1 + 2x2 = 12    6x1 – x2 + 3x3 ≤ 125 

   x1, x2 ≥ 0    x1,  x2 ≥ 0    x1 , x2 , x3 ≥ 0 

V úlohách (a), (b) porovnajte riešenie s ich grafickým riešením v rovine.  

2. Vyriešte simplexovým algoritmom tieto úlohy LP 

(a) Max 4x1 + 8x2    (b) Max x1 + x2    (c) Min –x1 + x2   

  2x1 + 2x2 ≤ 10    8x1 + 6x2 ≥ 24    –4x1 +  ≤ 3 

  –x1 + x2 ≥ 8    4x1 + 6x2 ≥ –12    x1 – x2 ≤ 3 

  x1 , x2 ≥ 0      2x2 ≥ 4     x1, x2 ≥ 0 

          x1,  x2 ≥ 0         

3. Vyriešte simplexovým algoritmom úlohy z Cvičenia 2.4, porovnajte ich riešenie s grafickým rie-
šením a zodpovedzte na tieto otázky 
a. Aké je optimálne riešenie danej úlohy? 
b. Aká je optimálna hodnota účelovej funkcie? 
c. Aké sú hodnoty sklzových premenných pre nerovnicové štruktúrne ohraničenia? 
d. Ktoré ohraničenia sú aktívne v nájdenom optimálnom riešení? 
e. Ekonomicky interpretujte hodnotu každej sklzovej premennej v optimálnom riešení. 

§ 7  DUALITA V ÚLOHÁCH LINEÁRNEHO PROGRAMOVANIA 

7.1  Ekonomická formulácia duálnej úlohy 

Uvažujme o výrobnej jednotke, ktorá vyrába n výrobkov, ktoré označíme číslami  j = 1, 2, ...., n. Na 
výrobu týchto výrobkov je treba použiť m výrobných činiteľov, ktoré budeme označovať číslami i = 1, 
2, ..., m. Riadenie výrobnej jednotky môže byť komplikované v závislosti od dynamických (časovo 
závislých) podmienok na trhu surovín a na trhu odbytu. Pomerne realistický model riadenia výrobnej 
jednotky však získame ak si zvolíme nejaký časový úsek (pomerne krátke obdobie), v ktorom sa okoli-
té podmienky veľmi nemenia a môžeme teda považovať za konštantná nasledovné vstupné veličiny 
(pre všetky i = 1, 2, ..., m  a  j = 1, 2, ...., n): 

bi – disponibilné množstvo i-teho výrobného činiteľa; označme (b1, ...., bm) =: b. 
qi – trhová jednotková cena i-teho výrobného činiteľa; označme (q1, ...., qm) =: q. 
pj – predajná jednotková cena j-teho výrobku; označme (p1, ...., pn) =: p. 
aij – počet jednotiek i-teho výrobného činiteľa spotrebovaného na výrobu jednotkového množstva  
       j-teho výrobku; označme a j = (a1j, ...., amj) j-ty stĺpec technologickej matice  A = [aij]m n.  

Budeme predpokladať, že výroba i predaj sa uskutočňujú v ekonomickom prostredí dokonalej konku-
rencie to zn., že výrobná jednotka je pomerne malá a jej činnosť nemá vplyv na trhové ceny vstupov 
alebo výstupov, ktoré sú v uvažovanom časovom horizonte konštantné. Budeme uvažovať o dvoch 
optimalizačných úlohách úzko súvisiacich s efektívnym riadením výroby. 
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I. Úloha optimistického výrobného manažéra. 

Výrobný manažér chce určiť taký výrobný plán, x = (x1, x2, ...., xn), ktorý pri daných disponibil-
ných množstvách výrobných činiteľov a technologických podmienkach výroby maximalizuje cel-
kový zisk z predaja vyrobenej produkcie. Priame výrobné náklady na výrobu jednej jednotky j-
teho tovaru sú rovné cene použitých výrobných prostriedkov, čo je vyjadrené číslom  

1 1
1

:
m

j
j m mj i ij

i
q a q a q a

=

+ + = = ⋅∑L q a  

Ak predpokladáme, že ostatné vedľajšie náklady sú oproti výrobným nákladom zanedbateľné, tak 
zisk z výroby a predaja jednej jednotky j-teho tovaru je  

cj = pj – q⋅a j  

a teda celkový zisk z produkcie x je  

1 1
1

:
n

n n j j
j

z c x c x c x
=

= + + = = ⋅∑L c x  

kde c = p – qA je vektor jednotkových výnosov uvažovaných tovarov. Avšak pri stanovovaní vý-
robného plánu x nesmú byť prekročené disponibilné množstvá výrobných činiteľov a teda optimis-
tický manažér zistí maximálny zisk vyriešením tejto úlohy LP: 

z = c⋅x → max 

Ax ≤ b 

   x ≥ 0. 

II. Úloha pesimistického kontrolóra  

V kancelárii súsediacej s kanceláriou manažéra sedí účtovník, ktorého úlohou je posudzovať 
vhodnosť produkcie z hľadiska efektívneho využitia výrobných prostriedkov. Nákladová analýza 
je komplikovaná záležitosť a riadi sa mnohými pravidlami, ktoré účtovník musí ovládať. Pre naše 
účely však budeme posudzovať náklady len z hľadiska ich vplyvu na dosiahnutie maximálneho 
zisku.  

Ak účtovník ocení jednotkové množstvo výrobného prostriedku i = 1, 2, ..., m cenou ui (ktorá vo 
všeobecnosti môže byť iná ako jeho nákupná cena qi), tak alternatívna hodnota bi jednotiek i-teho 
výrobného prostriedku bude uibi a teda celková alternatívna hodnota disponibilných zdrojov je  

1

m

i i
i

w u b
=

= = ⋅∑ u b  

Cieľom účtovníka je stanoviť alternatívne (vnútorné) ceny vstupov tak aby minimalizoval ich cel-
kovú cenu w. Vzhľadom na naše predpoklady o okolitom prostredí však tieto ceny nemôže stano-
viť príliš nízke. Presnejšie, alternatívne ceny musia pokryť aspoň náklady potrebné na získanie vý-
robných prostriedkov, čiže musí platiť  

ui ≥ qi        (i = 1,   , m). 

Keby totiž pre niektorý výrobok platilo ui < qi tak konkurenčná firma v odvetví by ponúkla odkú-
penie i-teho výrobného prostriedku za cenu uí               ∈ (ui, qi) a ostatných výrobných prostriedkov as-
poň za ich účtovné ceny qi a zrealizovanú produkciu by predala s vyšším ziskom ako pri nákupe 
všetkých výrobných prostriedkov za ich účtovné ceny. To je ale v spore s jednotnou trhovou cenou 
vstupov.  
Podobne alternatívna hodnota produkcie jednotkového množstva j-teho výrobku musí byť aspoň 
taká ako je jeho jednotková predajná cena, čiže musí platiť  

1
( 1, , )

m

i ij j
i

u a p j n
=

≥ =∑ K  

Keby totiž platila nerovnosť < pre nejaký výrobok j, potom konkurenčná firma by odkúpila zdroje 
za ceny ui, ktoré sú aspoň také ako účtovné ceny vstupov a z nich by zrealizovala výrobu tovarov 
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pričom j-ty tovar by mohla predať za cenu pj́             ∈ (u⋅a j, pj) (nižšiu ako je trhová cena pj), čo je opäť 
v spore s predpokladom jednotných trhových cien.  

Teda účtovník rieši nasledovnú úlohu vyriešenie ktorej umožní stanoviť také alternatívne ceny 
zdrojov, ktoré minimalizujú celkové (alternatívne) výrobné náklady: 

w = u⋅b → min 

uA ≥ p 

  u ≥ q. 

Ak zavedieme novú premennú y := u – q, tak táto úloha má tvar (pri označení c = p – qA): 

y⋅b → min 

yA ≥ c 

  y ≥ 0. 

Túto úlohu nazývame duálna úloha (o minimalizácii nákladov) k úlohe optimistického manažéra 
(o maximalizácii zisku). Pre takúto dvojicu úloh platí, že pri optimálnom výrobnom pláne a správne 
stanovených alternatívnych cenách výrobných činiteľov, je maximálny zisk rovný minimálnym nákla-
dom. Ukážeme v ďalšom, že pre tieto úlohy platia aj ďalšie tvrdenia, ktoré majú dôležitú ekonomickú 
interpretáciu a uľahčujú prijať správne manažérske rozhodnutia. 

7.2  Všeobecná formulácia duálnej úlohy 

V predchádzajúcom odseku sme k formulácii duálnej úlohy prišli na základe ekonomických úvah. 
Prirodzeným spôsobom dospejeme k pojmu duálnej úlohy vtedy, keď chceme určiť nejaké približné 
riešenie danej úlohy. Uvažujme o všeobecnej úlohe LP 

 

 max11 →++= nn xcxcz L  (7.1) 
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 (7.2) 
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 (7.3) 

 x1, …, xr ≥ 0  (pre nejaké  r ≤ n) (7.4) 

Predpokladajme, že by nám stačilo nájsť nejakú hornú hranicu z*, ktorú nemôže účelová funkcia z pre-
kročiť. t. j., hľadáme z* tak, aby platilo zmax ≤ z*. Problém, ako nájsť nejaké horné ohraničenie účelo-
vej funkcie z (a tým aj jej maximálnej hodnoty zmax) sa dá vyriešiť takto: 
Nerovnice (7.2), ktoré sú typu ≤ vynásobíme nezápornými číslami y1, …, yi ≥ 0 a nerovnice typu ≥ 
vynásobíme nekladnými číslami yi+1,..., ys  ≤  0. Zvyšné rovnice vynásobíme číslami ys+1, …, ym , ktoré 
nemajú ohraničenie na znamienko. Dostaneme sústavu ohraničení, v ktorej sú už všetky nerovnicové 
ohraničenia rovnakého typu 
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Keď sčítame ľavé a pravé  strany týchto ohraničení, dostaneme nerovnosť 

 (y1a11 + … + ymam1)x1 + … + (y1a1n + … + ymamn)xn  ≤  y1b1 + … + ymbm (7.5) 

Ak výrazy v zátvorkách budú splňovať vzťahy 
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 (7.6) 

tak vynásobením prvých r nerovníc nezápornými číslami x1, …, xr  ≥ 0 a vynásobením zvyšných rov-
níc číslami xr+1, …, xn, nie nutne nezápornými, dostaneme vzťahy 
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Ich sčítaním dostávame nerovnosť 

 c1x1 + … + cnxn ≤ (y1a11 + … + ymam1)x1 + … + (y1a1n + … + ymamn)xn (7.7) 

Vidíme, že ľavá strana nerovnosti (7.5) sa rovná pravej strane nerovnosti (7.7), a preto platí nerovnosť 

 c1x1 + … + cnxn ≤ y1b1 + … + ymbm (7.8) 

Ak teda čísla y1, …, ym sú riešením sústavy (7.6), pričom nerovnosti (7.2), ktoré sú typu ≤ sme násobili 
nezápornými číslami a nerovnosti, ktoré sú typu ≥ sme násobili nekladnými číslami, t. j. 

 y1 ≥ 0,…, ys ≤ 0 

tak veličina 

 z* := y1b1 + … + ymbm 

je horným ohraničením účelovej funkcie z = c1x1 + … + cnxn ako vidieť zo vzťahu (7.8). Samozrejme, 
že by sme chceli nájsť horné ohraničenie z*, ktoré leží čo najbližšie k hodnote zmax. To ale znamená, že 
musíme riešiť nasledujúcu úlohu. 

Treba určiť čísla y1, …, ym tak, aby lineárna funkcia 

 z* = y1b1 + … + ymbm (7.9) 

nadobúdala minimum a pritom aby boli splnené ohraničenia 

 

rmrmr

mm

cayay

cayay

≥++

≥++

K

MM

K

11

11111

 (7.10) 
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nmnmr
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 y1 ≥ 0,…, ys ≤ 0 (7.12) 

Takto vytvorenú úlohu lineárneho programovania na určenie najmenšieho horného ohraničenia maxi-
malizačnej úlohy (7.1) – (7.4) nazveme duálna úloha a pôvodnú úlohu nazývame primárna úloha. 

Úplne podobne by sme mohli definovať duálnu úlohu k minimalizačnej úlohe. Tak napríklad ku 
kanonickej úlohe na minimum 

z = cTx → min 

Ax ≥ b 
 x ≥ 0 

je duálnou úlohou kanonická úloha na maximum a má tvar 

z* = bTy → max 

ATy ≤ c 
 y ≥ 0. 

Vidíme, že duálna úloha je utvorená pomocou tých istých konštánt [aij] =: A,  (bi,) =: b,  (cj) =: c 
ako aj primárna úloha a ľahko sa zistí, že prechod od primárnej úlohy k duálnej sa urobí podľa nasle-
dujúcich pravidiel. 

1. Každému ohraničeniu primárnej úlohy (okrem ohraničení na znamienka premenných) priradíme 
práve jednu duálnu premennú, a teda ich počet je rovný počtu štruktúrnych ohraničení primárnej 
úlohy. 

2. Absolútne členy (pravé strany) v primárnych ohraničeniach zoberieme za koeficienty duálnej úče-
lovej funkcie, ktorú budeme minimalizovať (maximalizovať) ak primárna úloha bola na maximum 
(minimum). 

3. Koeficienty primárnej účelovej funkcie použijeme ako pravé strany duálnych ohraničení. 
4. Matica technologických koeficientov primárnej úlohy je v duálnej úlohe transponovaná (koeficien-

ty v stĺpcoch primárnej úlohy sú v duálnej úlohe koeficientmi v riadkoch). 
5. a) Každému ohraničeniu primárnej maximalizačnej úlohy typu „≤“ (typu „≥“) zodpovedá nezápo-

rná (nekladná) duálna premenná v minimalizačnej úlohe, a naopak. 
b) Každému ohraničeniu primárnej minimalizačnej úlohy typu „≥“  (typu „≤“) zodpovedá nezá-
porná (nekladná) duálna premenná v maximalizačnej úlohe, a naopak. 
c) Všetkým ohraničeniam primárnej úlohy (maximalizačnej aj minimalizačnej) typu „=“ zodpo-
vedajú premenné duálnej úlohy voľné v znamienku ( môžu byť kladné, záporné aj rovné 0). 

6. a) Každej nezápornej (nekladnej) premennej primárnej maximalizačnej úlohy zodpovedá v duál-
nej minimalizačnej úlohe ohraničenie typu „≥“ (typu „≤“). 
b) Každej nezápornej (nekladnej) premennej primárnej minimalizačnej úlohy zodpovedá v duál-
nej maximalizačnej úlohe ohraničenie typu „≥“). 
c) Premenným v primárnej úlohe voľným v znamienku zodpovedajú v duálnej úlohe ohraničenia 
typu „=“. 

 
Uvedené pravidlá možno prehľadne usporiadať do tabuľky 7.1a, resp. do tabuľky 7.1b. 

Tabuľka 7.1a 

Primárna úloha Duálna úloha 
Maximalizovať Minimalizovať 
koeficienty účelovej funkcie prvky pravej strany 
prvky pravej strany koeficienty účelovej funkcie 
i-tý riadok matice technol. koeficientov i-tý stĺpec matice technol. Koeficientov 
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j-tý stĺpec matice technol. koeficientov j-tý riadok matice technol. Koeficientov 
i-té ohraničenie typu „≤“ i-tá premenná yi ≥ 0 
i-té ohraničenie typu „≥“ i-tá premenná yi ≤ 0 
i-té ohraničenie typu „=“ i-tá premenná voľná 
j-tá premenná xj ≥ 0 j-té ohraničenie typu „≥“ 
j-tá premenná xj ≤ 0 j-té ohraničenie typu „≤“ 
j-tá premenná voľná j-té ohraničenie typu „=“ 

Tabuľka 7.1b 

Primárna úloha Duálna úloha 
Minimalizovať Maximalizovať 
koeficienty účelovej funkcie prvky pravej strany 
prvky pravej strany koeficienty účelovej funkcie 
i-tý riadok matice technol. koeficientov i-tý stĺpec matice technol. Koeficientov 
j-tý stĺpec matice technol. koeficientov j-tý riadok matice technol. Koeficientov 
i-té ohraničenie typu „≤“ i-tá premenná yi ≤ 0 
i-té ohraničenie typu „≥“ i-tá premenná yi ≥ 0 
i-té ohraničenie typu „=“ i-tá premenná voľná 
j-tá premenná xj > 0 j-.te ohraničenie typu „≤“ 
j-tá premenná xj ≤ 0 j-té ohraničenie typu „≥“ 
j-tá premenná voľná j-té ohraničenie typu „=“ 

 
Na základe uvedených pravidiel možno zapísať duálnu úlohu k všeobecnej úlohe LP v tomto sy-

metrickom tvare, kde S ⊂ {1, 2, …, m} a T ⊂ {1, 2, …, n}. 

 Primárna úloha Duálna úloha 

 max z(x)  = ∑
=

n

j
jj xc

1

 min g(y) =
1

m

i i
i

y b
=
∑  
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(7.13) 
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Pre štandardnú úlohu dostávame podľa uvedených pravidiel túto duálnu dvojicu úloh zapísanú 

v maticovom tvare: 

 Primárna úloha Duálna úloha 

 max z(x) = cTx min g(y) = yTb 

 Ax  =  b ATy  ≥  c 

 x  ≥  0 y    0 

 
Medzi primárnou a duálnou úlohou existujú hlboké súvislosti, ktorými sa zaoberá teória lineárneho 

programovania. Teraz si všimneme len to, ako súvisia prípustné, resp. optimálne riešenia duálnej dvo-
jice úloh. 
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7.3  Slabá veta o dualite 

Nech  x̂ = (x1, …, xn)  je prípustným riešením všeobecnej úlohy (7.1) – (7.4) na maximum a vektor ŷ 
= (y1, …, ym) je prípustným riešením duálnej úlohy (7.9) – (7.12) na minimum. Potom platí: 

(a) Hodnota primárnej účelovej funkcie z v bode x̂, je menšia alebo rovná hodnote duálnej účelo-
vej funkcie z* v bode ŷ, to znamená 

 c1x1 + … + cnxn  ≤  y1b1 + … + ymbm. 

(b) V prípade rovnosti uvedených hodnôt účelových funkcií, prípustné riešenia x̂, ŷ sú už optimál-
nymi riešeniami duálnej dvojice úloh. 

D ô k a z. (a) Vyplýva v podstate z definície duálnej úlohy. Keďže ŷ je prípustným riešením duálnej 
úlohy, splňuje duálne ohraničenia (7.10) – (7.12). Ich vynásobením zložkami primárneho riešenia (pri-
čom x1, …, xr ≥ 0) a sčítaním dostaneme 
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Prípustné riešenie x̂ splňuje primárne ohraničenia (7.2) – (7.4) a po vynásobení týchto ohraničení čís-
lami y1, …, ym (pričom y1, …, ys ≥ 0) a sčítaní dostaneme 
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Porovnaním (7.15) a (7.16) dostaneme požadovanú nerovnosť. 
(b) Pre ľubovoľné prípustné riešenie x primárnej úlohy platí nerovnosť dokázaná v časti (a)  

 z(x)  ≤  z*(ŷ). 

Keďže z*(ŷ) = z(x̂), platí tiež z(x) ≤ z(x̂) pre každé x a teda x̂ je maximálne riešenie primárnej úlohy. 
Podobne sa dokáže minimálnosť riešenia ŷ.■ 

Táto veta má značný praktický význam, lebo ak dospejeme simplexovým algoritmom k nejakému 
prípustnému riešeniu, o ktorom chceme dokázať, že je optimálnym riešením, stačí nájsť také prípustné 
riešenie duálnej úlohy, ktoré dáva rovnakú hodnotu účelovej funkcie, ako je hodnota primárnej účelo-
vej funkcie v predpokladanom optimálnom riešení. 

Z doterajšieho výkladu sa zdá, že na určenie optimálneho riešenia duálnej úlohy treba ju od začiat-
ku riešiť. Ukážeme však, že stačí vyriešiť jednu z duálnej dvojice úloh a z optimálnej simplexovej 
tabuľky možno ihneď určiť optimálne riešenie duálnej úlohy. Ukážeme si to na nasledujúcom príklade. 

7.4  Príklad 

Uvažujme nasledovnú duálnu dvojicu úloh: 

 Primárna úloha Duálna úloha 
z = 2x1 + 3x2 → max z* = 20y1+ 12y2+ 16y3 → min

2x1 + 4x2 ≤ 20 y1 ≥ 0
2x1 + 2x2 ≤ 12 y2 ≥ 0
4x1 ≤ 16 y3 ≥ 0

x1 ≥ 0 2y1 + 2y2 + 4y3 ≥ 2
 x2 ≥ 0 4y1 + 2y2+ 16y3 ≥ 3

Riešením primárnej úlohy pomocou simplexového algoritmu dostávame takúto postupnosť simple-
xových tabuliek 

 x1 x2 v1 v2 v3  
z −2 −3 0 0 0 0
v1 2 4 1 0 0 20 
v2 2 2 0 1 0 12 
v3 4 0 0 0 1 16 
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Táto východisková tabuľka obsahuje prípustne eliminovaný tvar pôvodnej primárnej úlohy s bázický-
mi premennými v1, v2, v3. Po prvom kroku simplexového algoritmu dostaneme tabuľku 

 
 x1 x2 v1 v2 v3  

z −0,5 0 0,75 0 0 15
x2 0,5 1 0,25 0 0 5
v2 1 0 −0,5 1 0 2
v3 4 0 0 0 1 16

Po druhom kroku už dostaneme optimálnu tabuľku  

 x1 x2 v1 v2 v3  
z 0 0 0,5 0,5 0 16
x2 0 1 0,5 −0,5 0 4
x1 1 0 −0,5 1 0 2
v3 0 0 2 −4 1 8

ktorá obsahuje optimálne riešenie   x*
1 = 2,  x*

2 = 4,  x*
3 = 0,   z* = 16   s hodnotami doplnkových pre-

menných   v1 = 0 = v2,  v3 = 8.V tejto optimálnej tabuľke hodnoty relatívnych ocenení počiatočných 
bázických premenných v z-riadku udávajú optimálne riešenie duálnej úlohy  y*

1 = 0,5 = y*
2 ,  y

*
3 = 0. 

O tom , že skutočne je to optimálne riešenie duálnej úlohy sa môžeme presvedčiť riešením duálnej 
úlohy ak vychádzame zo simplexovej tabuľky, rozšírenej o pomocnú účelovú funkciu p, ktorú budeme 
v prvej fáze minimalizovať 

 
 y1 y2 y3 v1 v2 w1 w2  

z* −20 −12 −16 0 0 0 0 0
w1 2 2 4 −1 0 1 0 2
w2 4 2 0 0 −1 0 1 3
p 6 4 4 −1 −1 0 0 5

Po druhom kroku simplexového algoritmu dostaneme tabuľku 

 y1 y2 y3 v1 v2 w1 w2  
z* 0 2 0 −4 −3 4 3 17 
y3 0 0,25 1 −0,25 0,125 0,25 −0,125 0,125 
y1 1 0,25 0 0 −0,25 0 0,25 0,75 
P 0 0 0 0 0 −1 −1 0 

Pretože pomocná účelová funkcia dosiahla nulové minimum, môžeme ju v ďalšej minimalizácii z* 
vynechať. Pomocné premenné w1, w2 si však v tabuľke ponecháme, lebo ako ďalej uvidíme, súvisia s 
riešením pôvodnej primárnej úlohy. Po ďalšej iterácii dostaneme už optimálnu simplexovú tabuľku 

 y1 y2 y3 v1 v2 w1 w2  
z* 0 0 −8 −2 −4 2 4 16 
y2 0 1 4 −1 0,5 1 −0,5 0,5
y1 1 0 −2 0,5 −0,5 0,5 0,5 0,5

ktorá obsahuje optimálne riešenie y1
*  = 0,5; y2

*  = 0,5; y3
* = 0; z* = 16; v1 = 0 = v2; w1 = 0 = w2. Keď si 

všimneme optimálne tabuľky duálnej dvojice úloh vidíme, že v optimálnej tabuľke primárnej úlohy 
v stĺpcoch prislúchajúcich jednotkovým vektorom zo začiatočnej tabuľky sa v účelovom z-riadku na-
chádzajú hodnoty duálnych premenných y1, y2, y3. Podobne je tomu v optimálnej tabuľke duálnej úlo-
hy, kde sa v prvom riadku pod pomocnými premennými, ktoré tvorili vo východiskovej tabuľke bázu, 
nachádzajú optimálne hodnoty primárnych premenných x1

*  = 2, x2
*  = 4. Tieto hodnoty so záporným 

znamienkom sa nachádzajú aj pod doplnkovými premennými v1, v2, pretože vo východiskovej tabuľke 
tieto vektory sa rovnali vektorom bázických premenných, ale so záporným znamienkom. Ukážeme, že 
toto je vlastnosť každej optimálnej simplexovej tabuľky. 
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7.5  Veta 

Optimálne hodnoty duálnych premenných určíme z optimálnej simplexovej tabuľky primárnej úlo-
hy, ako koeficienty účelovej funkcie (prvého riadku tabuľky), prislúchajúce premenným začiatočnej 
jednotkovej bázy v primárnej úlohe. 

D ô k a z. Kvôli jednoduchšiemu zápisu ho urobíme pre kanonickú úlohu LP. 
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Zavedením doplnkových premenných v1, …, vm dostaneme začiatočný prípustne eliminovaný tvar 
 

 z − c1x1 − … − cnxn = 0 (7.17) 
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V konečnom kroku simplexového algoritmu účelová rovnica bude mať tvar 

 z+ c̄1x1 + … + c̄nxn + c̄n +1vn + … + c̄n +mvm  =  z̄ (7.19) 

kde z̄ = max z(x), c̄j ≥ 0 (j = 1, …, n+m) . Posledná nerovnosť platí v dôsledku maximálnosti hodnoty 
z̄. (Pri minimalizácii by v optimálne eliminovanom tvare muselo byť c̄j ≤ 0). Simplexový algoritmus 
spočíva v tom, že vhodné násobky rovnice, v ktorej bol zvolený vedúci prvok eliminácie pričitujeme k 
ostatným rovniciam. Teda rovnicu (7.19) možno dostať priamo tak, že k účelovej rovnici (7.17) pripo-
čítame lineárnu kombináciu zvyšných m rovníc, pričom koeficienty lineárnej kombinácie sú vhodne 
zvolené čísla y1, …, ym.To znamená, že 

 c̄j = y1a1j + … + ymamj − cj = ≥ 0     (j = 1, …, n) 

 c̄n +i = yi ≥ 0 (i = 1,…, m) (7.20) 

 z̄ = y1b1 + … + ymbm (7.21) 

Tieto vzťahy môžeme prepísať v tvare 

 y1a11 + … + ymam1 ≥ c1 

 . . . . . . . . . . . .  

 y1a1n + … + ymamn ≥ cn 

 y1, …, ym ≥ 0 

To znamená, že koeficienty yi, ktoré sa podľa (7.20) rovnajú tým koeficientom v (7.19), ktoré prislú-
chajú doplnkovým premenným vi, sú prípustným riešením duálnej úlohy. Hodnota duálnej účelovej 
funkcie z* sa pre toto riešenie rovná hodnote z̄ v dôsledku (7.21) a podľa slabej vety o dualite vektor 
(y1, …, ym) je optimálnym riešením duálnej úlohy.■ 

V teórii lineárneho programovania sa dokazuje, že „opatrnou“ voľbou vedúceho prvku eliminácie 
možno zaručiť, že ak úloha LP má optimálne riešenie, tak vždy ho možno určiť konečným počtom 
simplexových iterácií a teda existuje optimálna simplexová tabuľka, ktorá ho obsahuje. Podľa vety 7.5 
však optimálna tabuľka obsahuje zároveň optimálne riešenie duálnej úlohy. V kombinácii so slabou 
vetou o dualite môžeme tento výsledok ešte zosilniť. Ak predpokladáme, že primárna aj duálna úloha 
majú prípustne riešenia tak pri riešení primárnej úlohy simplexovým algoritmom nemôže nastať prípad 
neohraničenosti, lebo slabá veta o dualite zaručuje ohraničenosť v smere optimalizácie. Preto po ko-
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nečnom počte krokov simplexový algoritmus skončí optimálnou simplexovou tabuľkou. Teda ako 
bezprostredný dôsledok konečnosti simplexového algoritmu dostávame platnosť tejto vety. 

7.6  Silná veta o dualite 

a) Ak úloha LP má optimálne riešenie, tak aj úloha k nej duálna má optimálne riešenie a optimálne 
hodnoty účelových funkcií sú rovnaké. 

b) Ak primárna aj duálna úloha majú prípustné riešenia, tak obe majú aj optimálne riešenia 
a optimálne hodnoty účelových funkcií sú rovnaké. 

c) Ak aspoň jedna z dvojice duálnych úloh nemá prípustné riešenie, potom ani jedna z nich nemá 
optimálne riešenie. 

 
Mimoriadny význam pre pochopenie ekonomickej podstaty duálnych premenných má nasledujúca 

veta. 

7.7  Veta o komplementárnosti 

Prípustné riešenia  x , y   primárnej a duálnej úlohy sú optimálnymi riešeniami práve vtedy keď sú 
splnené dve podmienky: 

• Ak pre vektor x  je i-te primárne ohraničenie splnené ako ostrá nerovnosť tak i-tá zložka duál-
neho riešenia y  sa rovná nule, čo možno zapísať vo forme implikácie 

 
1

n

i j j i
j

a x b
=

<∑           ⇒          iy  = 0 

• Ak po dosadení vektora y  je j-te duálne ohraničenie spĺnené ako ostrá nerovnosť, tak j-tá 
zložka primárneho riešenia x  sa rovná nule, čiže 

 
1

m

i j i j
i

a y c
=

>∑           ⇒          0jx = . 

D ô k a z .  Kvôli jednoduchšiemu zápisu urobíme dôkaz pre kononickú duálnu dvojicu zapísanú 
v maticovom tvare 

 Primárna úloha Duálna úloha 

 max z(x) = cTx min g(y) = yTb 

 Ax  ≤  b yTA  ≥  cT 

 x  ≥  0 y  ≥  0 

kde všetky vektory považujeme za stĺpcové vektory a transponované vektory sú teda riadkové vektory. 
Pre takúto duálnu dvojicu úloh podmienky charakterizujúce optimálnosť (čo tvrdí veta) možno zapísať 
v tvare  
 0 ( ) 0 ( )T T T= − = −x xy b y cA A . (*) 

Čísla : ( ), : ( )T T Tα β= − = −x xy b y cA A   sú nezáporné, lebo sú skalárnym súčinom nezáporných 
vektorov a pre ich súčet platí 

0T Tα β ≥+ = − xy b c . 

Ak platia vzťahy (*), tak α + β  =  0  a teda T T= xy b c , čo podľa slabej vety o dualite znamená, že 
x, y  sú optimálne riešenia primárnej a duálnej úlohy. Obrátene, ak x, y  sú optimálne riešenia, tak 
podľa silnej vety o dualite musí platiť T T= xy b c . Teda  α + β  =  0, čo vzhľadom na nezápornosť 
čísel α, β znamená, že sa obe rovnajú nule a preto platia vzťahy (*) vyjadrujúce nutnú podmienku 
v tvrdení vety.■ 
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7.8  Overenie optimálnosti riešenia pomocou duálnej úlohy 

Pri riešení sústavy lineárnych rovníc sa môžeme dosadením jednoducho presvedčiť, či vektor čísel 
získaných riešením danej sústavy je skutočne riešením. Pri úlohách lineárneho programovania je situá-
cia zložitejšia, lebo dosadením získaného riešenia do ohraničujúcich podmienok sa presvedčíme nana-
jvýš o tom, že získané riešenie je prípustným riešením, avšak nemáme zaručené, že neexistuje iné prí-
pustné riešenie, ktoré by dalo lepšiu hodnotu účelovej funkcie. Ukážeme, ako možno pomerne jedno-
ducho overiť optimálnosť nejakého prípustného riešenia úlohy LP s využitím duálnej úlohy a vety 
o komplementárnosti.  

Vraťme sa k príkladu 3.5 v ktorom bolo uvedené optimálne riešenie x*
1 = 2500,  x*

2 = 0,  x*
3 =2500,   

x*
4 = 2500,  x*

5 =2500,  z* = 650. Opatrný investor by sa chcel uistiť, že takéto portfólio je skutočne 
najlepšie. Aj za predpokladu, že k tomuto riešeniu sme dospeli riešením teoreticky bezchybnou sim-
plexovou metódou, tak ako pri každej ľudskej činnosti aj pri robení simplexových iterácií je možnosť 
urobenia chyby. Ukážeme ako sa možno „presvedčiť“ že dané riešenie  x* je skutočne najlepšie.  

Prípustnosť riešenia x* = (2500, 0, 2500, 2500, 2500) overíme priamo dosadením do primárnych 
ohraničení. Na overenie optimálnosti stačí nájsť prípustné riešenie y duálnej úlohy, ktoré spĺňa pod-
mienky komplementárnosti: 

 ai •x* < bi  ⇒  yi = 0, 

x*
j > 0  ⇒  aj•y = cj 

kde ai je vektor koeficientov a bi je pravá strana v i-tom ohraničení primárnej úlohy, aj je vektor ko-
eficientov a cj je pravá strana v j-tom ohraničení duálnej úlohy. Keďže pre prípustné riešenie x* sú 
všetky primárne ohraničenia splnené ako rovnosť, prvá implikácia nám neumožňuje určiť nulové hod-
noty (niektorých) duálnych premenných. Vzhľadom na to, že x*

1, x
*
3, x

*
4, x

*
5,  >  0  bude 1., 3., 4. a 5. 

duálne ohraničenie splnené ako rovnosť a na určenie duálnych premenných dostávame túto sústavu 
rovníc 

y1 + y2   – y4 = 0,04
y1 + y4 = 0,11
y1 – y3 + y4 = 0,06
y1 + y3 – y4 = 0,05

Táto sústava má jediné riešenie y1 = 0,055,  y2 = 0,04,  y3 = 0,05,  y4 = 0,055, pre ktoré je hodnota du-
álnej účelovej funkcie  g(y) = 10000y1 + 2500y2  rovná 650. A teda zdanlivo sme potvrdili optimálnosť 
primárneho riešenia. Avšak nie je tomu tak, lebo nájdené riešenie nespĺňa druhé ohraničenie duálnej 
úlohy, ktoré má tvar  y1 + y2 – y4  ≥  0,07. To ale znamená, že predložené prípustné riešenie primárnej 
úlohy nie je optimálne. Vzhľadom na invariantnosť ohraničení voči zámene x1 a x2 je zrejmé, že rieše-
nie v ktorom je x*

1 = 0,  x*
2 = 2500, je tiež prípustné s hodnotou účelovej funkcie z* = 750 a s využitím 

vety o konmplementarite môžeme nájsť prípustné riešenie duálnej úlohy s rovnakou hodnotou účelo-
vej funkcie. 

7.9  Ekonomická interpretácia duálnych premenných 

Tvrdenie vety o komplementárnosti možno sformulovať v tvare implikácie: 

 *

1

n

i j j i
j

a x b
=

<∑   ⇒  y*i  =  0. 

Táto implikácia znamená, že ak niektorý výrobný prostriedok nie je v optimálnom riešení úplne využi-
tý, jeho optimálne ocenenie je nulové. To znamená, nemá žiadnu cenu z hľadiska zlepšenia hodnoty 
účelovej funkcie. 
Ekvivalentne možno túto implikáciu vyjadriť pomocou jej kontrapozície v tvare 

 y*i  ≠  0  ⇒  *

1

n

i j j i
j

a x b
=

=∑  

a ekonomicky to možno interpretovať tak, že nenulovú cenu môže mať len ten výrobný prostriedok, 
ktorý je úplne využitý. 

Aplikáciou vety o komplementárnosti na duálnu úlohu dostávame platnosť implikácie 
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x*j > 0         ⇒         *

1

m

i j i j
i

a y c
=

=∑ , 

ktorú možno využiť pri overovaní optimálnosti daného prípustného riešenia primárnej úlohy. 
Vo všeobecnosti k uvedeným implikáciám obrátené implikácie neplatia pre ľubovoľné optimálne rie-
šenia. V teórii LP sa však dokazuje, že existuje dvojica optimálnych riešení, pre ktoré možno impliká-
cie nahradiť ekvivalenciami.  
 V dôsledku uvedenej ekonomickej interpretácie vety o komplementárnosti, v literatúre sa často 
možno stretnúť s jej názvom ako veta o rovnováhe cien. 

Ďalšia ekonomická interpretácia duálnej úlohy súvisí s vetou o dualite, a umožňuje kvantitatívne 
vyjadriť dôležitosť jednotlivých výrobných prostriedkov z hľadiska zlepšenia optimalizovaného cieľa. 
Ak x, y sú optimálne riešenia duálnej dvojice úloh, tak z vety o dualite vieme, že sa rovnajú optimálne 
hodnoty ich účelových funkcií 

c⋅x  =  z  =  b⋅y. 

Ak zmeníme len disponibilné množstvo bi i-teho výrobného prostriedku o jednotkové množstvo to 
znamená z bi na bi + 1, zmení sa optimálne riešenie  x  na nové optimálne riešenie  x´  s hodnotou úče-
lovej funkcie z´ = c⋅x´. Ak sa pritom nezmení duálne optimálne riešenie čiže y´ = y, tak platí  

z´  =  c⋅x´  =  y⋅(b1, …, bi + 1, ..., bm)  =  y⋅b + yi   =  z + yi. 

Teda optimálna duálna premenná yi naznačuje, o koľko sa zmení optimálna hodnota primárnej účelo-
vej funkcie, ak máme k dispozícii o jednu jednotku i-teho prostriedku naviac.  
 Treba si však uvedomiť, že hodnotu primárnej účelovej funkcie nemožno zlepšovať len zvyšova-
ním disponibilného množstva jedného prostriedku. Nad určitou hranicou sa zmení aj duálne optimálne 
riešenie y na nové riešenie  y´⋅≠ y  pričom nová hodnota duálnej premennej poklesne na nulu  yi  ́          ́= 0. 
Teda zvyšovanie bi už nebude vplývať na zlepšovanie hodnoty primárnej účelovej funkcie.  

Poznamenajme, že optimálnu hodnotu duálnej premennej pre nejaké ohraničenie môžeme určiť ako 
relatívnu zmenu hodnoty účelovej funkcie vyvolanú takou (nenulovou) zmenou absolútneho člena 
zodpovedajúceho ohraničenia, ktoré zachová bázické indexy primárneho riešenia a tým aj nezmenené 
duálne riešenie t. j. 

i
i

zy
b

Δ
=

Δ
     i = 1, 2, …, m. 

Duálne premenné teda určujú, nakoľko je disponibilné množstvo výrobných prostriedkov obme-
dzujúce z hľadiska zvýšenia (resp. zníženia) účelovej funkcie. Preto sa optimálne hodnoty duálnych 
premenných nazývajú aj duálne ceny. Keďže duálne premenné môžu byť ako kladné tak aj záporné, 
nie vždy duálna cena znamená zlepšenie hodnoty účelovej funkcie. V ekonomických analýzach je však 
najdôležitejšia práve informácia o zlepšení hodnoty účelovej funkcie. Preto ekonómovia zaviedli po-
jem tieňová cena, ktorá je definovaná ako hodnota výrobného prostriedku, o ktorú sa zlepší hodnota 
účelovej funkcie ak zvýšime o jednu jednotku disponibilné (resp požadované) množstvo daného vý-
robného prostriedku (zdroja). V maximalizačných úlohách sú tieňové ceny rovnaké ako duálne ceny, 
nakoľko záporná duálna premenná yi < 0 znamená, že zmena z´ – z = yi je záporná čo pre maximali-
začnú úlohu vyjadruje zhoršenie jej hodnoty. Pre minimalizačnú úlohu však záporná zmena znamená 
zlepšenie jej hodnoty a preto za tieňovú cenu musíme zobrať zápornú hodnotu duálnej ceny. Podobne 
kladná hodnota duálnej premennej pre minimalizačnú úlohu znamená zvýšenie minimalizovanej pri-
márnej účelovej funkcie a teda jej zhoršenie a preto za tieňovú cenu treba zobrať jej zápornú hodnotu. 
Záverom teda možno povedať, že pre minimalizačné úlohy sa tieňové ceny rovnajú záporne vzatým 
duálny cenám.  

V nasledujúcom príklade ukážeme interpretáciu duality v analýze výsledkov riešenia primárnej 
úlohy LP. 

7.10  Príklad  

Výrobný podnik chce maximalizovať svoj zisk z výroby dvoch výrobkov V1 a V2, ktoré vyrába z 
dvoch surovín S1, S2, ktoré má k dispozícii len v ohraničenom množstve 1400 merných jednotiek (m.j.) 
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suroviny S1 a 1200 m.j. suroviny S2. Okrem surovín je limitujúcim faktorom výroby aj fond strojových 
hodín H, v rozsahu 600 hod. Technologické koeficienty pre výrobok V1 sú pre S1, S2 a H dané vekto-
rom (6, 3, 2) a pre výrobok V2 vektorom (4, 12, 3). Čistý zisk z predaja jednej jednotky výrobku V1 je 
25 € a z predaja V2 je zisk 30 €. Úloha LP (označme ju úloha 1) pre tento problém má tvar: 

 max z(x) = 25x1 + 30x2 

6x1 + 4x2 ≤ 1 400
3x1 + 12x2 ≤ 1 200
2x1 + 3x2 ≤ 600

 x1, x2  ≥ 0 

Grafickou metódou možno ľahko určiť že optimálny výrobný plán spočíva vo výrobe  x*1 = 200  jed-
notiek výrobku V1 a  x*2 = 50  jednotiek výrobku V2. 

Predpokladajme, že vyrábajúci podnik (označme ho podnik 1) dostal zaujímavú ponuku. Iný výrobca 
(označme ho podnik 2) má záujem odkúpiť tieto suroviny pre svoje potreby a prenajať si aj strojový 
park (fond strojových hodín) podniku 1 pre svoje výrobné aktivity. Vzniká teda otázka, za akú cenu 
bude pre podnik 1 výhodné odpredať suroviny a prenajať strojový park, aby bol zisk z predaja surovín 
a z prenájmu aspoň taký veľký ako v prípade realizácie vlastného výrobného procesu, a aby aj podnik 
2 bol ochotný túto cenu zaplatiť. 

Na tento účel je výhodné sformulovať inú úlohu lineárneho programovania v ktorej vystupujú ako 
rozhodovacie premenné u1, na ocenenie 1 jednotky suroviny S1, u2, na ocenenie 1 jednotky suroviny S2 
a u3 na ocenenie 1 jednotky fondu pracovného času H. Premenné ui budeme ďalej nazývať duálne 
premenné, v literatúre sa často používa aj pojem duálne, resp. tieňové ceny. Keďže oceneniu 1 jednot-
ky S1 zodpovedá duálna premenná u1, celkové ocenenie všetkých 1 400 jednotiek suroviny S1 je 
1 400u1. Rovnako možno ohodnotiť aj surovinu S1 a fond strojových hodín H. 

Spotreba jednotlivých surovín a fondu strojových hodín vo výrobnom procese je daná technologic-
kými koeficientmi, a tak hodnota suroviny S1 spotrebovanej pri celkovej výrobe V1 je 6u1, pri celkovej 
výrobe V2 je to 4u2. Podobne možno určiť aj hodnotu suroviny S2 a fondu strojových hodín H. Výcho-
diskové informácie sú uvedené v tabuľke 7.2. 

Tabuľka 7.2 

 Surovina 
S1 

Surovina 
S2 

Strojové hodiny 
 H 

Ocenenie 1 jednotky 
disponibilného zdroja u1 u2 u3 

Hodnota disponibilných 
zdrojov 1 400u1 1 200u2 600u3 

Hodnota disponibilných 
zdrojov spotrebovaných 
pri výrobe V1 

6u1 3u2 2u3 

Hodnota disponibilných 
zdrojov spotrebovaných 
pri výrobe V2 

4u1 12u2 3u3 

Je zrejmé, že podnik 2 sa bude snažiť odkúpiť suroviny a prenajať si strojový park za čo najnižšie 
ceny. To znamená, že chce dosiahnuť také hodnoty u1, u2, u3, ktoré znamenajú minimalizáciu celkové-
ho ocenenia surovín a strojového parku. Tento cieľ podniku 2 možno vyjadriť pomocou účelovej 
funkcie duálnej úlohy lineárneho programovania 

 min g(u) = 1 400u1 + 1 200u2 + 600u3 

Iný cieľ má však podnik 1. Ten nepredá suroviny S1 a S2, a neprenajme strojový park za ceny, pri 
ktorých by bola cena disponibilných zdrojov (suroviny a fond strojového času) spotrebovaných na 
výrobu jednej jednotky výrobku V1 menšia, ako zisk, ktorý má z jednej vyrobenej jednotky V1. Pri 
výrobe V1 pritom podnik 1 spotrebúva 6 jednotiek S1, (celková hodnota 6u1) a 3 jednotky S2 (celková 
hodnota 3u2) a využíva dve jednotky H (celková hodnota 2u3). Potom hodnota spotrebovaných dispo-
nibilných zdrojov pri výrobe jednej jednotky V1 je 
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 6u1 + 3u2 + 2u3 

Pretože jednotkový zisk z výrobku V1 je 25 €, podnik 1 nemôže predať suroviny a prenajať svoje 
strojové zariadenie za také ceny, pri ktorých by bola hodnota spotrebovaných disponibilných zdrojov 
na výrobu jednej jednotky V1 menšia ako zisk 25 €. To možno vyjadriť pomocou vzťahu 

 6u1 + 3u2 + 2u3 ≥ 25 

Rovnakým spôsobom možno určiť aj druhú podmienku, pre ktorú platí 

 4u1 + 12u2 + 3u3 ≥ 30 

Je zrejmé, že ceny, ktoré majú byť zaplatené za jednotlivé suroviny a za prenájom strojového zaria-
denia, nemôžu byť záporné, teda zodpovedajúce duálne premenné 

 u1, u2, u3 ≥ 0 

Úlohu lineárneho programovania sformulovanú na základe predchádzajúcich predpokladov možno 
zapísať v tvare (označme ju ako úloha 2): 

 min g(u) = 1 400u1 + 1 200u2 + 600u3 

6u1 + 3u2 + 2u3 ≥ 25
4u1 + 12u2 + 3u3 ≥ 30

 u1, u2, u3 ≥ 0 

Riešenie tejto úlohy LP poskytne duálne ceny (optimálne hodnoty duálnych premenných ui) za kto-
ré podnik 1 bude ochotný suroviny S1, S2 predať a podnik 2 tieto suroviny kúpiť, resp. podnik 1 ochot-
ný prenajať svoj strojový park a podnik 2 nájomné zaplatiť. Z predchádzajúceho výkladu vieme, že 
hodnoty duálnych premenných možno ekonomicky interpretujú aj ako miera deficitnosti zdrojov. Je 
preto pre vedenie podniku 1 dôležité poznať riešenie duálnej úlohy. Keďže poznáme optimálne rieše-
nie primárnej úlohy môžeme na určenie riešenia duálnej úlohy využiť vetu o rovnováhe cien. Duálne 
ohraničenia musia byť pre optimálne riešenie splnené ako rovnosti a teda môžeme ich určiť riešením 
sústavy rovníc  

6u1 + 3u2
+ 2u3 = 25

4u1 + 12u2 + 3u3 = 30
 

Keďže v primárnej úlohe je v optimálnom riešení tretie ohraničenie splnené ako ostra nerovnosť (lebo 
zostáva nevyužitých 50 hodín strojového času), je duálna cena strojových hodín nulová a teda u3 = 0 
a sústava sa zredukuje na dve rovnice s dvomi neznámymi, ktorej riešenie je  

0
3
4

2
7

*
3

*
2

*
1 === uuu . 

Po dosadení hodnôt duálnych premenných do účelovej funkcie duálnej úlohy (úloha 2) vidíme, že 
je rovnaká ako hodnota primárnej účelovej funkcie v primárne prípustnom riešení x*1 = 200 a x*2 = 50 
a teda máme overené že získané prípustné riešenia sú optimálnymi riešeniami. 

Tieto hodnoty bolo možné získať aj pri riešení primárnej úlohy simplexovým algoritmom, lebo 
podľa vety 7.5 duálne ceny sa nachádzajú v účelovom riadku ako relatívne ocenenia vektorov, ktoré 
tvorili v úvodnej tabuľke východiskovú bázu riešenia (pôvodné jednotkové vektory).  

Prejdime teraz k interpretácii duálnych premenných v optimálnom riešení tohto príkladu ako indi-
kátorov deficitnosti zdrojov resp. ako možnosti ďalšieho zvýšenia optimálnej hodnoty primárnej úče-
lovej funkcie. Podľa vypočítaného výrobného programu treba vyrábať výrobky V1 aj V2, pričom sa 
úplne spotrebujú suroviny S1 a S2 a z fondu strojových hodín H ostane k dispozícii ešte 50 jednotiek. 
Takto sa iba 3. štruktúrne ohraničenie nespĺňa ako rovnica (zostali voľné zdroje) a zodpovedajúca 
hodnota u*3 = 0. Duálnu cenu prvého ohraničenia *

1 7 / 2u =  možno interpretovať tak, že ak vzrastie 
množstvo suroviny S1 o jednu jednotku, vzrastie aj hodnota primárnej účelovej funkcie o 3,50 €. Ana-
logicky hodnota *

2 4 / 3u =  znamená, že nárast množstva suroviny S2 o jednu jednotku spôsobí nárast 
hodnoty účelovej funkcie o 1,33 €. To zodpovedá ekonomickej interpretácii duálnych cien, podľa kto-
rej každá zmena i-tého prvku pravej strany o 1 jednotku vedie k zmene hodnoty účelovej funkcie o 
hodnotu u*i. Teda hodnota duálnych cien (duálnych premenných v optimálnom riešení) je pre podnik 1 
signálom, že deficitnosť suroviny S1 môže spôsobovať väčšie straty ako deficitnosť suroviny S2 To 
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môže byť impulzom pre orientáciu pri zásobovaní ďalšieho výrobného procesu jednotlivými surovi-
nami. 

V ekonomickej interpretácii duálnych premenných ako cien za ktoré môže podnik 1 predať svoje 
zdroje konkurenčnému podniku vidíme, že podnik 1 nemôže predať jednu jednotku suroviny S1 za 
menej ako 3,50 € a jednu jednotku suroviny S2 za menej ako 1,33 €, pretože tržba z predaja by bola 
nižšia ako zisk, ktorý by dosiahol pri výrobe (a následnom predaji) výrobkov V1 a V2 podľa optimálne-
ho výrobného plánu. Pre fond strojového času H sa zodpovedajúca duálna premenná rovná nule, pre-
tože pri výrobe podľa optimálneho výrobného plánu je ho dostatok, a tak by sa jeho prenájmom nezní-
žil zisk z vlastnej výroby. 

7.11  Cvičenia 

1. Utvorte duálne úlohy k týmto úlohám LP 

(a) Max 3x1 + 2x2    (b) Min x1 + 2x2    (c) Max 5x1 + 2x2 + 8x3   

  2x1 + 2x2 ≤ 8    x1   ≤ 5    x1 – 2x2 + ½x3 ≤ 420 

  3x1 + 2x2 ≤ 12      x2 ≤ 4    2x1 + 3x2 – x3 ≤ 610 

  1x1 + ½x2 ≤ 3    2x1 + 2x2 = 12    6x1 – x2 + 3x3 ≤ 125 

   x1, x2 ≥ 0    x1,  x2 ≥ 0    x1 , x2 , x3 ≥ 0 

2. Určte riešenie duálnych úloh zostavených v príklade 1 a to buď simplexovým algoritmom, alebo 
na základe vety o rovnováhe cien v prípade, že poznáte optimálne riešenie príslušnej primárnej 
úlohy. 

3. Pomocou príslušných duálnych úloh overte optimálnosť riešení deklarovaných ako optimálne 
v úlohách v §2 a §3.  

4. Pomocou príslušných duálnych úloh overte optimálnosť riešení úloh z Cvičenia 2.4, ktoré buď 
znovu vyriešite, alebo využijete optimálne riešenia týchto úloh získané prv buď grafickou metó-
dou alebo simplexovým algoritmom. 

§ 8  RIEŠENIE ÚLOH LP POMOCOU MS EXCEL 

Tabuľkové kalkulátory sú vhodné na robenie efektívnych operácií s vektormi a maticami. Keďže 
tieto operácie sú jadrom simplexovej metódy riešenia úloh LP, boli vyvinuté špecializované progra-
mové balíky, ktoré umožňujú riešiť úlohy LP aj o tisícoch rozhodovacích premenných a ohraničení. 
Tieto špecializované programy sú väčšinou dosť drahé a preto je výhodné vedieť, že pomerne efektív-
ne riešenie úloh LP poskytuje aj modul Riešiteľ (v anglickej verzii MS Office má tento modul názov 
Solver), ktorý je súčasťou tabuľkového kalkulátora Microsoft Excel a ten umožňuje riešiť väčšinu 
úloh, s ktorými sa stretávame v praxi.  
Postup riešenia nejakej úlohy LP pomocou tabuľkového kalkulátora pozostáva z viacerých krokov.  
1. Vstupy. Do súvislej obdĺžnikovej oblasti aktívneho pracovného listu kalkulátora (v ďalšom to 

bude MS Excel) zadáme riadky úplnej štruktúrnej matice úlohy, čiže technologické koeficienty 
využitia jednotlivých zdrojov v jednotlivých transformačných procesoch vystupujúcich v úlohe. 
Zvlášť zadáme stĺpcový vektor disponibilných množstiev jednotlivých zdrojov      
Dohoda o farbách: Hoci to nie je nevyhnutné, z dôvodov prehľadnosti je výhodné vyznačiť vstupy 
na pracovnom liste farebne tak, že pole buniek obsahujúce štruktúrnu maticu dáme do modrého 
obdĺžnika, ktorý ešte vyplníme nejakou farbou, napr. bledým odtieňom šedej. Rovnako farebne 
vyznačíme stĺpcec disponibilných množstiev. 

2. Premenné bunky. Zodpovedajú rozhodovacím premenným úlohy a v pracovnom liste tvoria riad-
kový vektor ohraničený červeným obdĺžnikom  
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3. Cieľová bunka. Zodpovedá hodnote účelovej funkcie pre momentálny obsah premenných buniek. 
V pracovnom liste jej obsahom je skalárny súčin riadkového vektora premenných buniek s riadko-
vým vektorom cenových koeficientov v štruktúrnej tabuľke. V našom zápise LP modelov ju zvy-
čajne označujeme z a dôležitosť tejto bunky v našej farebnej dohode vyznačíme dvojitým čiernym 
okrajom čo je dôležité pre tlačenú verziu výstupov a pre zvýraznenie na obrazovke počítača je 
možné zvýrazniť cieľovú bunku napr. červenou výplňou.  

4. Ľavé strany ohraničení. Utvoríme stĺpcový vektor buniek, z ktorých každá obsahuje skalárny 
súčin riadkového vektora premenných buniek s riadkovým vektorom technologických koeficien-
tov pre určitý zdroj.  

5. Bilančné vzťahy. V štruktúrnej tabuľke sme disponibilné množstvo určitého zdroja dali do súvisu 
s jeho využitím pre nejaké hodnoty rozhodovacích premenných pomocou bilančného znamienka, 
ktoré vyjadrovalo vzťah medzi ľavou a pravou stranou daného štruktúrneho ohraničenia. Tieto bi-
lančné vzťahy sa pre Excel nezadávajú priamo do pracovného listu, ale sa otvorí samostatné dialó-
gové okno modulu Riešiteľ, v ktorom sa zadajú všetky ohraničenia úlohy v predpísanom formáte. 
V tomto dialógovom okne je možné zadávať aj špeciálne typy podmienok na jednotlivé rozhodo-
vacie premenné ako napríklad ich celočíselnosť resp binárnosť.  

6. Spustenie programu Riešiteľ. Po zadaní všetkých vyššie opísaných údajov o úlohe, samotné 
riešenie úlohy spočíva v spustení programu Riešiteľ pomocou tlačidla „Rieš“ v jeho dialógovom 
okne. Predtým je však nutné nastaviť v ďalšom dialógovom podokne, že chceme tento modul pou-
žívať na riešenie úlohy lineárneho programovania, pretože tento modul rieši iteratívnymi metóda-
mi aj úlohy nelineárne.  

7. Výsledok riešenia. Riešiteľ vypíše správu o výsledku riešenia danej úlohy. Optimálne riešenie je 
uložené v dialógovom okne, ktoré sa otvorí kliknutím na príslušné tlačidlo v okne programu Rieši-
teľ.  

8.1  Riešenie úlohy o plánovaní výroby s polotovarmi 

Ukážeme ako pomocou programu Riešiteľ, ktorý je súčasťou tabuľkového kalkulátora Excel v MS 
Office, možno riešiť úlohy LP bežného rozsahu. Konkrétny postup ukážeme na vyriešení príkladu 3.3 
o optimálnom výrobnom pláne.  

    max z = 0x1 – 16x2 – 61,8x3 + 8x1́ +21x2́ +80x3́ ·→ max 
3x1 + 2x2 + 0,5x3 ≤ 12000 

0,8x1 + 4x2 + x3 ≤ 8000 
–x1 + 2x2 + 3x3 + x1́ ≤ 1500 

 –x2 + 1,8x3 + x2́ ≤ 0 
 –x3 + x3́ ≤ 0 
 x1́ ≥ 400 

 x1,  x2,  x3,  x1́,  x2́,  x3́  ≥  0. 

Tejto úlohe prislúcha úplná (znamienková) štrktúrna tabuľka, ktorú zvyčajne vytvárame prv ako ma-
tematický model, ale ich vzájomná súvislosť je evidentná. 

Výroba Predaj Výrobné 
 Činitele A B C A B C 

Relačné  
znamienka 

Disp./požad. 
Množstvo 

Surovina S1 3 2 0,5 0 0 0 ≤ 12000 
Surovina S2 0,8 4 1 0 0 0 ≤ 8000 
Polotovar PA –1 2 3 1 0 0 ≤ 1500 
Polotovar PB 0 –1 1,8 0 1 0 ≤ 0 
Odbyt tov. C   –1   1 ≤ 0 
Odbyt tov. A 0 0 0 1 0 0 ≥ 400 
Ceny 0 –16 –61,8 8 21 80 → Max 

Na nižšie uvedenom obrázku je ukázaný pracovný list v Exceli, ktorý obsahuje vstupné údaje tohto 
príkladu po vykonaní činností 1. – 4 vo vyššie uvedenom postupe. Je zrejmé, že je to vlastne znamien-
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ková štruktúrna tabuľka doplnená o riadok rozhodovacích premenných (bunky C13:H13) a o stĺpec 
ľavých strán ohraničení, ktoré sú v bunkách I5:I10 pracovného listu. 

 
a) Do buniek C5:H10 sme uložili hodnoty technologických koeficientov pre jednotlivé zdroje. Do 

buniek C11:H11 sme uložili cenové koeficienty účelovej funkcie. Do stĺpca K5:K10 sme uložili 
disponibilné resp. požadované množstvá jednotlivých zdrojov.  

b) Bunky pre výrobný plán obsahujú aktuálne nulové hodnoty a preto aj použité hodnoty zdrojov sú 
nulové. V týchto bunkách však na začiatku môžu byť ľubovoľné čísla a Riešiteľ nájde postupnými 
iteráciami optimálne riešenie (ak existuje). 

c) Cieľová bunka obsahuje aktuálnu hodnotu účelovej funkcie pre daný výrobný plán. Túto hodnota 
je skalárnym súčinom vektora pre výrobný plán C13:H13 s cenovým vektorom C11:H11. Na vý-
počet tejto hodnoty v Exceli existuje funkcia SUMPRODUCT a teda do cieľovej bunky I13 ulo-
žíme vzorec                       
=SUMPRODUCT(C11:H11, $C$13:$H$13) 

d) Ľavé strany ohraničení sú obsahom buniek I5:I10 a obsahujú skalárny súčin vektora výrobného 
plánu s riadkovým vektorom technologických koeficientov pre daný zdroj. Tieto bunky obsahujú 
teda podobný vzorec ako cieľová bunka I13, ktorý do nich môžeme vpísať buď priamo, alebo jed-
noduchšie skopírovaním obsahu cieľovej bunky I13. Tak napríklad obsahom bunky I5 je výraz 
=SUMPRODUCT(C5:H5, $C$13:$H$13). 

Teraz by mal nasledovať krok 5 v ktorom by sme zadali programu Riešiteľ ohraničenia úlohy a vy-
zvali ho na vyriešenie zadanej úlohy. Avšak je vhodné ešte predtým urobiť niekoľko pokusov so zos-
taveným modelom v Exceli. Takéto pokusy nám umožnia zistiť, či bol matematický model správne 
zadaný do tabuľkového kalkulátora a zároveň niekoľko odhadov výrobného plánu nám umožní urobiť 
si predstavu o možnom optimálnom riešení. Možno napríklad zistiť, aký zisk dáva výroba (a následný 
predaj) výrobku A v čo najväčšom množstve. Keďže pri jeho výrobe sa spotrebovávajú len suroviny S1 
a S2 ľahko určíme, že maximálne možno vyrobiť 4000 jednotiek výrobku A. Preto do bunky C13 zapí-
šeme číslo 4000 a dostaneme takýto obsah pracovného listu 
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Vidíme, že takýto výrobný plán spotrebuje celú zásobu 1. suroviny, avšak nulové množstvo druhej 
suroviny, lebo toto množstvo je obsahom bunky I6. To je však veľmi znepokojujúce, lebo zrejme sa 
malo spotrebovať 0,8⋅4000 = 3200 jednotiek suroviny S2. Teda pri zadávaní údajov do pracovného 
listu vznikla chya. V tomto prípade je to jedna z veľmi častých chýb pri zadávaní desatinných čísel do 
tabuľkového kalkulátora. Totiž desatinná čiarka použitá na oddelenie celej a desatinnej časti je síce 
v zhode s pravidlami zápisu čísel na Slovensku, ale v anglosaských krajinách je na tento účel používa-
ná desatinná bodka. Preto použitie desatinnej čiarky spôsobí, že Excel interpretuje číslo 0,8 v bunke 
C6 nie ako číslo ale ako znakový reťazec a v snahe konvertovať ho na číslo mu podľa svojich vnútor-
ných pravidiel priradí číselnú hodnotu 0. Ľahko sa môžeme o tom presvedčiť keď by sme napríklad do 
premennej bunky E13 zapísali číslo 100, čo by malo ovplyvniť cieľovú bunku I13 avšak jej hodnota 
zostane stále rovná nule. Preto musíme Excelu naznačiť, že nie je v anglosaskej krajine ale na Sloven-
sku, alebo sa prispôsobiť anglosaskej konvencii a namiesto desatinnej čiarky použiť desatinnú bodku. 
Pre jedno konkrétne použitie je jednoduchšie použiť desatinnú bodku a dostaneme tak tento pracovný 
list 
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Teraz už hodnoty buniek I5 a I6 sú v poriadku avšak hodnoty buniek I7 – I9 nie sú zrejme správne, 
lebo sa nezohľadnili záporné znamienka technologických koeficientov. To je spôsobené tým, že pri 
zápise technologických koeficientov sme skopírovali štruktúrnu tabuľku z wordovského dokumentu, 
kde znamienko mínus bolo vytvorené ako dvojitý medzerovník. Tým je spôsobené, že Excel opäť 
interpretuje hodnoty v bunkách C7, D8 a E9 ako nuly (podobne aj hodnoty buniek D11 a E11). Musí-
me preto správne zapísať záporné čísla v pracovnom liste tým, že použijeme medzerovník len raz pred 
záporným číslom. Tým dostaneme už správne pracovný list s východiskovými údajmi pre našu úlohu.  

 

Vidíme teda, že malé experimentovanie s meniacimi sa bunkami nám umožnilo odhaliť viaceré skryté 
chyby pri prepise matematického modelu do tabuľkového kalkulátora. Teraz už môžeme pristúpiť 
k zadaniu ohraničení v dialógových oknách programu Riešiteľ. 

Použitie programu Riešiteľ. 
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Tento program možno vyvolať z ponuky Tools v ktorej klikneme na položku Riešiteľ (resp. Solver). 
V novej verzii Excelu, ktorý je súčasťou balíka MS Office 2007 možno Riešiteľ vyvolať z ponuky 
Data a vnej je záložka Analýza a v nej je položka Riešiteľ, na ktorú keď klikneme spustí sa program 
Riešiteľ. Ak tento modul nebol ešte nainštalovaný v položke Data nemá Riešiteľ záložku a vtedy ho 
treba doinštalovať pomocou Add-ins v záložke Excell options. Potom treba opäť zavolať tento už do-
inštalovaný program a na obrazovke sa nám objaví toto okno: 

 
Nastavime sa kurzorom do poľa pre Set Target Cell a zapíšeme tam označenie bunky v ktorej sa na-
chádza v našom pracovnom liste cieľová bunka, čiže symbol $I$13. To isté sme mohli dosiahnuť keby 
sme boli klikli kurzorom na bunku I13 na aktívnom pracovnom liste. Následne vyznačíme, že cieľom 
našej úlohy je maximalizácia. Potom v poli Guess zapíšeme premenné bunky a to jednoducho vyzna-
čením buniek C13:H13 na pracovnom liste. Napokon kliknutím na tlačidlo Add pridáme ohraničenia 
úlohy postupným zadávaním jednotlivých relácií medzi použitými zdrojmi uvedenými v stĺpci 
I a disponibilnými množstvami v stĺpci K. Tým dostaneme takto vyplnené dialógové okno Riešiteľa: 

 
Ešte musíme otvoriť ďalšie dialógové okno kliknutím na tlačidlo Options a v otvorenom okne vyzna-
číme, že chceme riešiť úlohu metódami lineárneho programovania a taktiež v prípade, že všetky roz-
hodovacie premenné sú nezáporné, tak to vyznačíme v príslušnom zaškrtávacom štvorčeku. Tak do-
staneme takto vyplnené dialógové okno.  
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Keď v ňom klikneme na OK dostaneme sa do základného dialógového okne Riešiteľa a máme všetko 
pripravené na spustenie programu Riešiteľ, ktorý sa vynasnaží určiť postupnými iteráciami ooptimálne 
riešenie. Trvanie výpočtu v sekundách je vymedzené rozsahom Max Time a počet iterácii je vymedze-
ný políčkom Iterations v druhom dialógovom okne Riešiteľa. V základnom dialógovom okne teda 
spustíme Riešiteľa kliknutím na tlačidlo Rieš (Solve) a takmer okamžite Riešiteľ podá správu o vý-
sledku riešenia v tomto dialógovom okne: 

 
Kliknutím na OK uchováme výsledné riešenie v aktívnom pracovnom liste ktorý vyzerá nasledovne: 

 

To znamená, že maximálny zisk 44000 € dosiahneme výrobou 4000 jednotiek výrobku A a jeho ná-
sledným predajom. Čísla, ktoré sú veľmi blízke nule môžu byť po výpočte v Excelli zapísané pomo-
cou exponenciálneho zápisu tak ako napríklad v bunke G13. Tie samozrejme z praktického hľadiska 
sú nulové. Tým sme úplne vyriešili zadaný príklad optimálneho plánovania výroby s polotovarmi.  
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 V nájdenom optimálnom riešení sa vôbec nevyrábajú výrobky B a C čo je spôsobené ich relatívne 
vysokými alternatívnymi nákladmi v porovnaní ich tržbou z predaja. Môžeme sa o tom presvedčiť 
napríklad ak podstatne zvýšime predajnú cenu výrobku C napríklad na dvojnásobok. Vtedy v optimál-
nom riešení už bude vystupovať nielen výrobok A, ale aj oba výrobky B a C. To, pri akom zvýšení 
predajnej ceny sa do optimálneho riešenia dostane daný výrobok je možné zistiť z Analýzy citlivosti 
ktorá je v ponuke výsledného okna programu Riešiteľ. V tejto analýze citlivosti sa nachádzajú aj duál-
ne ceny jednotlivých zdrojov ako aj intervaly platnosti týchto duálnych cien. 

 Podobným postupom je možné vyriešiť ľubovoľnú úlohu LP a je len otázkou cviku ako rýchlo 
a bez chyby prevedieme vstupné údaje z matematického modelu do tabuľkového kalkulátora, pretože 
samotný výpočet pri úlohách bežných rozmerov prebieha takmer okamžite. 

8.2 Analýza citlivosti úlohy LP na základe jej riešenia počítačom 

Program Excel po vyriešení úlohy LP poskytuje aj citlivostnú správu o koeficientoch účelovej 
funkcie a pravých stranách ohraničení. V pravej časti okna, v ktorom Riešiteľ oznamuje výsledok 
svojho postupu riešenia danej úlohy (viď predposledné okno uvedené vyššie) sa nachádzajú tri správy, 
z ktorých každú samostatne môžeme otvoriť a uložiť na samostatný pracovný list. Prvá správa 
o výsledku riešenia sa od výsledku uvedeného v premenných bunkách líši len tým, že obsahuje aj 
správu o hodnote sklzových premenných (o rezerve) pre nájdené optimálne riešenie. Analýza citlivosti 
je obsahom druhej správy. V uvedenom príklade o plánovaní výroby s polotovarmi je obsah tejto sprá-
vy nasledujúci: 

 
   Adjustable Cells      
     Final Reduced Objective Allowable Allowable 
 Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 

 $C$13 
Výrobný plán 
A 4000 0 0 1E+30 8 

 $D$13 
Výrobný plán 
B 0 0 -16 16.333333 1E+30 

 $E$13 
Výrobný plán 
C 0 -74.333333 -61.8 74.333333 1E+30 

 $F$13 
Výrobný plán 
A 5500 0 8 1E+30 6.125 

 $G$13 
Výrobný plán 
B 0 -16.333333 21 16.333333 1E+30 

 $H$13 
Výrobný plán 
C 0 0 80 74.333333 80 

        
   Constraints      
     Final Shadow Constraint Allowable Allowable 
 Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 
 $I$5 Surovina S1 12000 2.666666 12000 18000 12000 
 $I$6 Surovina S2 3200 0 8000 1E+30 4800 
 $I$7 Polotovar PA 1500 8 1500 1E+30 5100 
 $I$8 Polotovar PB 0 37.333333 0 0 1384.615 
 $I$9 Odbyt tov. C 0 80 0 1E+30 0 
 $I$10 Odbyt tov. A 5500 0 400 5100 1E+30 
        
        

  V prvej tabuľke každej rozhodovacej premennej prislúcha jeden riadok. Ak optimálna hodnota 
rozhodovacej premennej je rovná nule, tak zrejme nie je výhodné zaradiť príslušný transformačný 
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proces (výrobu alebo predaj) do optimálneho výrobného plánu. Redukované náklady pre takúto 
premennú vtedy ukazujú o koľko ziskovejšia by táto činnosť mala byť oproti terajšej hodnote jej 
cenového koeficienta aby túto činnosť bolo možné zaradiť na kladnej úrovni do optimálnej zostavy 
(optimálneho riešenia). Tak napríklad, keď predajná cena finálneho výrobku C sa bude pohybovať 
v intervale 0 (= 80 – 80) až 154⅓ (= 80 + 74⅓) tak výrobok C sa nebude vyrábať. Ak však jeho ce-
na bude napríklad 155 € tak už bude zaradený do optimálnej výroby v kladnom množstve o čom sa 
možno presvedčiť opätovným spustením Riešiteľa. 
 Na druhej strane ak určitá činnosť (transformačný proces) je v optimálnom riešení vykonávaná 
s kladnou intenzitou, tak vtedy položky možný nárast (allowable increase) resp. možný pokles 
(allowable decrease) udávajú o koľko musí príslušný cenový koeficient narásť resp. poklesnúť aby 
túto činnosť nebolo výhodné vykonávať a dostala by sa mimo optimálneho plánu (presnejšie 
v novom optimálnom pláne by jej intenzita bola nulová).  
 Všimnime si, že čísla udávajúce možný pokles alebo nárast múžu byť zobrazené v tvare  

1E+30. Toto je počítačová reprezentácia nekonečne veľkého čísla a takáto hranica je nekonečná 
preto príslušný cenový koeficient môže neohraničene klesať resp. rásť. 
  Prejdime k interpretácii druhej tabuľky v citlivostnej správe, ktorá umožňuje určiť dôležitosť 
každého ohraničenia z hľadiska možného zlepšenia (terajšej) optimálnej hodnoty účelovej funkcie. 
Každé ohraničenie tohto problému totiž zabraňuje použiť vo výrobnom procese viac zdrojov než je 
aktuálne k dispozícii (pri ohraničení zhora), resp. menej než je aktuálna požiadavka (pri ohraničení 
zdola). Ak v optimálnom riešení je niektoré ohraničenie splnené ako rovnosť (ohraničenie je aktív-
ne), je vtedy využité celé disponibilné množstvo príslušného zdroja, resp. nie je žiadna rezerva 
(prebytok) pri splnení minimálnej požiadavky na daný zdroj a zodpovedajúca rezervná premenná je 
teda nulová. Vtedy tieňová cena prislúchajúca aktívnemu ohraničeniu (t. j. príslušná zložka opti-
málneho riešenia duálnej minimalizačnej úlohy, resp. záporne vzatá zložka duálneho riešenia v prí-
pade maximalizačnej duálnej úlohy a teda minimalizačnej primárnej úlohy) udáva akú hodnotu má 
dodatočná jednotka daného zdroja pre zlepšenie hodnoty primárnej účelovej funkcie. Tieňová cena 
má vecný rozmer vyjadrený počtom merných jednotiek účelovej funkcie na jednu mernú jednotku 
príslušného zdroja. Tak napríklad pre optimálnu výrobu 4000 jednotiek výrobku A sa spotrebuje 
všetka surovina S1 a teda jeho tieňová cena, ktorá je rovná 2⅔ znamená, že zvýšenie disponibilného 
množstva suroviny S1 o ďalšiu jednotku (za predpokladu nezmenených disponibilných množstiev 
ostatných zdrojov) by zvýšilo hodnotu účelovej funkcie o 2⅔ €. Takýto nárast účelovej funkcie 
však je možný len pri zmene disponibilného množstva v hraniciach, ktoré sú určené v tom istom 
riadku citlivostnej tabuľky prostredníctvom položiek možný nárast  a možný pokles. V prípade S1 
ak sa disponibilné množstvo tejto suroviny bude meniť od hodnoty 0 (=12000 – 12000) po hodnotu 
30000 (=12000 + 18000) tak priamo úmerne s koeficientom 2⅔ sa bude meniť hodnota účelovej 
funkcie. Po zmene disponibilného množstva mimo intervalu (0, 30000) rýchlosť zmeny účelovej 
funkcie bude iná než 2⅔ a najjednoduchčie je znovu spustiť modul Riešiteľ na zistenie optimálnej 
hodnoty s novým disponibilným množstvom suroviny S1. Podobná je situácia pre vyčerpanú skla-
dovú zásobu polotovaru A. Jeho tieňová cena 8 [€/kg] naznačuje, že získanie každého ďalšieho ki-
logramu tohto polotovau by zvýšilo hodnotu zisku o 8 €. Zvyšovanie zisku takouto intenzitou platí 
však len za predpokladu, že skladové množstvo polotovaru A by bolo v intervale (–3600, ∞), kde 
záporné skladové množstvo znamená, dodatočnú výrobu polotovaru A.  
  Na rozdiel od aktívnych ohraničení, neaktívne ohraničenia sú pre dané optimálne riešenie spl-
nené ako ostré nerovnosti a slabá veta o rovnováhe cien hovorí, že duálna cena je pre neaktívne 
ohraničenie rovná nule, čiže takýto zdroj nemá žiadnu hodnotu z hľadiska zlepšovania hodnoty 
účelovej funkcie. To platí opäť za predpokladu, že disponibilné množstvo by sa menilo v medziach 
určených položkami možný pokles a možný nárast. Mimo týchto hraníc je nutné urobiť nový výpo-
čet na zistenie nového optimálneho riešenia. Podobne je nevyhnutné urobiť nový výpočet ak chce-
me určiť optimálne riešenie pri súčasnej zmene vic než jedného disponibilného množstva. V súčas-
tnosti to už nie je problém keďže výkonný počítač urobí výpočet nového optimálneho riešenia vo 
veľmi krátkom čase. 

8.3 Cvičenia 

Vyriešte pomocou Excelu príklady z Cvičenia 3.9 a interpretujte výsledky riešenia, ktoré poskytuje 
analýza citlivosti.  
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§ 9 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

9.1  Reklamná stratégia 

Spoločnosť ExAuto si najala marketingovú firmu aby jej urobila reklamnú stratégiu na predaj ojazde-
ných áut. Marketingová firma odporučila spoločnosti ExAuto, aby použila reklamné vstupy v televízii 
a v rozhlase na spropagovanie navrhnutej predajnej akcie. Zásady pre využitie oboch reklamných mé-
dií sú nasledovné: 

1. Použiť spolu aspoň 30 reklamných vstupov vo vysielaní v televízii alebo rozhlase.  
2. Použiť najviac 25 reklamných vstupov v rozhlase. 
3. Počet rozhlasových reklamných vstupov nesmie byť menší ako počet televíznych reklám. 

Televízny reklamný vstup stojí €1200 a rádiový stojí €300. Spoločnosť ExAuto má rozpočet na rekla-
mu vo výške €25500. Marketingová firma ohodnotila jednotlivé médiá z hľadiska sledovanosti 
a spomenutia si na reklamu. Televíznej reklame priradila index 600 a rozhlasovej reklame priradila 
index 200. Riaditeľ spoločnosti ExAuto chce vedieť, koľko televíznych a koľko  rozhlasových rekla-
mných vstupov má byť použitých aby sa dosiahol maximálny celkový index reklamnej kampane. Ria-
diteľ ExAuto je presvedčený, že reklamná kampaň  v televízii bude vysielaná v najsledovanejšom 
vysielacom čase a s rovnakými nákladmi bude vysielaná prípadná dodatočná televízna reklama..  
 
Manažérska správa. 
Urobte analýzu reklamnej stratégie pre spoločnosť ExAuto a pripravte správu pre jej riaditeľa, obsahu-
júcu vaše zistenia a odporúčania. V správe rozoberte aspoň tieto položky.  

a. Odporúčaný počet rozhlasových a televíznych šotov.  
b. Relatívnu účinnosť každého reklamného média. 
c. Uveďte index, ktorý by musela mať televízna reklama aby bolo výhodné zvýšiť počet televíz-

nych šotov.  
d. Počet televíznych šotov, o ktoré by bolo možné zvýšiť počet reklám v televízii, ak by to 

umožňoval dostatočne vysoký index tohto média.  
e. Určiť tie ohraničenia na reklamnú kampaň, ktoré by spoločnosť ExAuto mohla zmeniť.  
f. Najlepšie využitie prípadného zvýšenia rozpočtu na reklamu.  
g. Každú ďalšiu informáciu, ktorá by mohla riaditeľovi ExAuto pomôcť pri určovaní reklamnej 

stratégie.  
V prílohe vašej správy uveďte aj grafické riešenie príslušnej úlohy lineárneho programovania 

9.2  Výrobná stratégia 

Spološnosť Lepšia Kondícia, s.r.o. (SLK) vyrába cvičebné zariadenia. Nedávno navrhla prototyp 
dvoch univerzálnych zariadení pre domáce cvičenie so závažiami. Obe zariadenia používajú technoló-
giu patentovanú SLK, ktorá užívateľovi umožňuje široký rozsah pohybových aktivít pre každý typ 
cvičení. Doteraz takéto možnosti mali len veľmi drahé zariadenia používané pri terapiách.  
 Na nedávnej obchodnej výstave predvedenie týchto zariadení zaznamenalo taký veľký záujem 
predajcov, že počet objednávok na dodávku týchto zariadení presiahol výrobné možnosti SLK 
v najbližšom období. Preto sa manažment spoločnosti rozhodol začať vyrábať tieto nové cvičebné 
zariadenia v čo najvýhodnejšom pomere pre maximalizáciu svojho zisku. Výroba týchto nových cvi-
čebných zariadení, ktoré boli pomenované Cvičiteľ 100 (C100) a Cvičiteľ 200 (C200) vyžaduje rôzne 
množstvo výrobných zdrojov.  
 C100 pozostáva z rámu, tlakovej časti a PD časti. Výroba každého rámu vyžaduje 4 hodiny strojo-
vého opracovania a zvárania a 2 hodiny natierania a konečnej úpravy. Každá tlaková časť vyžaduje 2 
hodiny zvárania a strojového opracovania a 1 hodinu natierania a konečnej úpravy. Každá PD časť 
vyžaduje 2 hodiny zvárania a strojového opracovania a 2 hodiny natierania a konečnej úpravy. Naviac 
sú potrebné 2 hodiny na zloženie, testovanie a zabalenie každého zariadenia C100. Náklady na surovi-
ny sú 450 € pre každý rám, 300 € pre každú tlakovú časť a 250 € pre každú PD časť; náklady na zaba-
lenie každého výrobku sa odhadujú na 50 €.  
 C200 sa skladá z rámu, tlakovej časti PD časti a nožnej časti pre tlakové cviky na nohy. Výroba 
každého rámu spotrebováva 5 hodín zvárania a opracovania a 4 hodiny natierania a konečnej úpravy. 
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Každá tlaková časť vyžaduje 3 hodiny zvárania a opracovania a 2 hodiny natierania a konečnej úpra-
vy. Každá PD časť vyžaduje 2 hodiny zvárania a opracovania a 2 hodiny natierania a konečnej úpravy. 
Každá nožná časť vyžaduje 2 hodiny zvárania a opracovania a 2 hodiny natierania a konečnej úpravy. 
Naviac sú potrebné 2 hodiny na zloženie, testovanie a zabalenie každého zariadenia C200. Materiálové 
náklady sú 650 € pre každý rám, 400 € pre každú tlakovú časť, 250 € pre každú PD časť a 200 € pre 
každú nožnú časť. Zabalenie tohto jedného zariadenia stojí 75 €.  
 Manažment spoločnosti odhaduje, že v nasledujúcom výrobnom cykle bude mať k dispozícii 600 
hodín na zváranie a opracovanie, 450 hodín na natieranie a konečnú úpravu a 140 hodín na skladanie, 
testovanie a balenie. Súčasná hodinová cena práce je 20 € za zváranie a opracovanie, 15 € pre natiera-
nie a konečnú úpravu a 12 € pre skladanie, testovanie a balenie. Na konkurenčnom trhu ja predpokla-
daná predajná cena koncovému odberateľovi vo výške 2400 € za výrobok C100 a 3500 € za výrobok 
C200. Vzhľadom na jedinečné vlastnosti zariadenia C200 má SLK môže predávať výrobky autorizo-
vaným predajcom za cenu 70% z predpokladanej malospotrebiteľskej ceny.  
 Rfiaditeľ SLK je presvedčený že vzhľadom na jedinečné vlastnosti C200 môže spoločnosť zaujať 
jedno z vedúcich postavení v oblasti cvičebných zariadení. V dôsledku toho nariadil, že výroba C200 
musí predstavovať aspoň 25% celkovej výroby. 
 
Manažérska správa: 
Analyzujte výrobný problém spoločnosti SLK a pripravte správu pre jej riaditeľa v ktorej uvedieteš 
vaše zistenia a odporúčania. Uveďte v správe minimálne tieto položky: 

1. Odporúčané vyrábané množstvo C100 a C200. 
2. Ako ovplyvňuje celkový zisk rozhodnutie o výrobe aspoň 25% zariadení C200. 
3. Kde je potrebné zvýšiť aktivitu aby sa zvýšil zisk.  

V prílohe vašej správy uveďte matematický model tejto úlohy a jeho grafické riešenie.  

9.3  Spracovanie ropy 

Slovnaft vyrába tri druhy výrobkov: vykurovací olej, motorový benzín a letecký benzín. Priemerné 
oktanové číslo musí byť aspoň 4,5 pre vykurovací olej, 8,5 pre benzín a 7,0 pre letecký benzín. Na 
výrobu týchto výrobkov Slovnaft nakupuje dva druhy ropy: ropu 1 za €120 za barel a ropu 2 za €100 
za barel. Každý deň môže byť nakúpených najviac 10000 barelov každého druhu ropy. Predtým ako 
sa nafta použije na výrobu výrobkov na predaj, musí sa destilovať. Denne sa môže destilovať najviac 
15000 barelov pričom destilácia jedného barela stojí 10 centov. Destiláciou 1 barela ropy 1 (resp. 2) 
vznikne 0,6 (0,4) barela nafty, 0,3 (0,2) barela destilovanej ropy 1 a 0,1 (0,4) barela destilovanej ropy 
2. Destilovaná nafta môže byť použitá len na výrobu benzínu, alebo leteckého benzínu. Destilovaná 
ropa môže byť použitá na výrobu vykurovacieho oleja, alebo môže prejsť katalytickým krakovaním s 
nákladmi 15 centov za barel. Denne môže prejsť krakovaním najviac 5000 barelov destilovanej ropy 
pričom vznikajú dva druhy krakovanej látky krak 1 a krak 2 v nasledovných množstvách: z 1 barela 
destilovanej ropy 1 (resp. 2) vznikne 0,8 (0,7) kraku 1 a 0,2 (0,3) kraku 2. Krakovaná ropa môže byť 
použitá na výrobu benzínu obyčajného i leteckého, ale nie na vykurovací olej. Oktanové čísla jednot-
livých druhov paliva sú tieto: nafta, 8; destilát 1, 4; destilát 2, 5;  krak 1, 9; krak 2, 6. Všetka produk-
cia môže byť predaná za tieto ceny za barel: vykurovací olej za €140, benzín za €180 a letecký benzín 
za €160. Podmienky trhu vyžadujú aby sa denne vyrobilo aspoň 3000 barelov každého paliva. Úlo-
hou manažmentu je zostaviť taký výrobný plán, ktorý maximalizuje zisk Slovnaftu.  

(a) Zostavte znamienkovú štruktúrnu tabuľku úlohy 
(b) Utvorte a zapíšte úlohu LP, ktorá umožní zostaviť optimálny výrobný plán. 
(c) Riešte pomocou Excelu vytvorený lineárny model. 
(d) Interpretujte všetky výstupy z počítača, ktoré program poskytuje. 
(e) Ekonomicky interpretujte duálne ceny a na základe toho určte, ktoré obmedzenia sú najkritic-

kejšie z hľadiska zvyšovania zisku. 
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